
1|1|Рҽхимле шҽфкатьле Аллаһ исеме белҽн башлыйм эшемне. 

1|2|Чын мактау галҽмнҽрне, бҿтен мҽхлукларны тҽрбиялҽүче Аллаһу тҽгалҽгҽ 

тиешле. 

1|3|Аллаһу тҽгалҽ бу дҿньяда барча кешелҽргҽ мҽрхҽмҽтле, ягъни 

мҿэминнҽргҽ дҽ, кҿферлҽргҽ дҽ нигъмҽтлҽрен бирҽ, ҽмма ахирҽттҽ мҿэмин 

бҽндҽлҽренҽ генҽ бирҽчҽк. 

1|4|Аллаһу тҽгалҽ, гаделлек белҽн хҿкем итүче, ахирҽт кҿненең патшасыдыр. 

1|5|Ий тҽрбиячебез Аллаһ! Без сиңа гына гыйбадҽт кылабыз һҽм һҽр эшебездҽ 

синнҽн генҽ ярдҽм сорыйбыз. 

1|6|Ий тҽрбиячебез Аллаһ! Безлҽрне туры юлга күндер! (Туры юл – Коръҽн 

һҽм сҿннҽт юлыдыр). 

1|7|Ул юлны Син ҽүвҽлгелҽргҽ ингам итеп бирдең, безлҽрне Синең ачуың 

тҿшкҽн вҽ адашкан кешелҽрне бидеґҽтъ һҽм залҽлҽт юлыннан башка юлга 

күндер, ягъни Сине ачуландырмаган һҽм хак юлдан адашмаган кешелҽр юлына 

күндер! 

2|1|Ҽлиф лҽм мим – мҽгънҽсен Аллаһ үзе генҽ белҽдер. 

2|2|Коръҽннең Аллаһудан иңдерелгҽн хак китап икҽнлегендҽ һич шик юк, бу 

китап аның белҽн гамҽл кылучы тҽкъвҽ мҿэминнҽргҽ хак юлны күрсҽтүче – 

һидҽятдер. 

2|3|Ул тҽкъвҽ мҿэминнҽр күрмичҽ күргҽн кеби Аллаһуга ышаналар. Һҽм 

йҿклҽтелгҽн намазларны вакытында укыйлар, һҽм Без биргҽн байлыктан 

садакалар бирҽлҽр. 

2|4|Ий Мухҽммҽд г-м, ул тҽкъвҽ мҿэминнҽр сиңа иңдерелгҽн Коръҽнгҽ ышанып, 

аның белҽн гамҽл кылалар һҽм синнҽн элек иңдерелгҽн китапларга да 

ышаналар (лҽкин Тҽүрат вҽ Инҗил белҽн гамҽл кылмыйлар) һҽм ахирҽткҽ дҽ 

ышанып, аның ҿчен гамҽл кылалар. 

2|5|Ул тҽкъва мҿэминнҽр Раббылары тарафыннан туры юлга күнүчелҽр һҽм алар 

ахирҽттҽ ҿстенлек табучылар. 

2|6|Аллаһуга, Коръҽнгҽ ышанмаган кҿферлҽрне Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытсаң 

да, куркытмасаң да бертигез, һич иман китермҽслҽр. 

2|7|Аллаһу тҽгалҽ кҿферлҽрнең күңеллҽренҽ аңламаулык, колакларына 

ишетмҽүлек, күзлҽренҽ күрмҽүлек пҽрдҽсен корды һҽм аларга ахирҽттҽ олугъ 

ґҽзаб булыр. 

2|8|Мҿселманнар арасында монафикълар да бар, алар Аллаһуга һҽм ахирҽт 

кҿненҽ ышандык дилҽр, лҽкин үзлҽре ышанучы түгеллҽр. 

2|9|Ул монафикълар Аллаһуны һҽм мҿселманнарны алдамакчы булалар, лҽкин 

һич алдый алмаслар, фҽкать үзлҽрен алдыйлар, шуны сизмилҽр. 

2|10|Аларның күңеллҽрендҽ Аллаһуга каршылык чире бар, Аллаһ аларның 

каршылык чирлҽрен арттырды, вҽ аларга ахирҽттҽ рҽнҗеткүче ґҽзабдыр, ялган 

сҿйлҽгҽннҽре ҿчен. 

2|11|Җир ҿстендҽ фетнҽ чыгарып, кешелҽр арасын бозмагыз диелсҽ аларга, юк 

без бозмыйбыз, бҽлки тҿзҽтҽбез, дилҽр. 

2|12|Аң булыгыз! Шул монафикълар кешелҽр арасын бозып, җир ҿстендҽ фҽсҽд 

кылучылар, лҽкин шуны үзлҽре сизмилҽр. 

2|13|Ҽгҽр аларга: "Саф гакыллы кешелҽр ышанган кебек сез дҽ саф күңел 

белҽн ышаныгыз", – диелсҽ, алар: "Без ахмаклар ышанган кебек ышаныйкмы", 

– дилҽр, аң булыгыз! Ҽлбҽттҽ, алар үзлҽре ахмаклар, лҽкин белмилҽр. 

2|14|Ул монафикълар мҿселманнарга очрасалар: "Без иман китердек, сезнең 

белҽн бергҽбез", – дилҽр, ҽгҽр үзлҽренең шайтан дуслары белҽн калсалар: 

"Без, ҽлбҽттҽ, сезнең белҽн бергҽбез һҽм сезнең белҽн берлектҽ 

мҿселманнарны мҽсхҽрҽ кылучыбыз", – дилҽр. 

2|15|Аллаһ аларны үзлҽрен каты мҽсхҽрҽ кылыр һҽм аларны адашу юлында 

калдырыр, хак юлны таба алмыйча, хҽйран булып йҿрерлҽр. 



2|16|Шул монафикълар туры юлны ташлап, адашу юлын алдылар. Аларга бозык 

сҽүдҽлҽре уңыш һҽм файда бирмҽде, һҽм алар туры юлга күнелүче дҽ 

булмадылар. 

2|17|Аларның мисалы – караңгы кичтҽ ут яндырып, үз тирҽлҽрен яктырткан 

вакытларында Аллаһ утларын сүндереп, караңгыда калдырган, һичнҽрсҽ 

күрмҽүче кешелҽр кебидер. 

2|18|Алар хак сүзне ишетүдҽн саңгыраулар, хак сүзне сҿйлҽүдҽн телсезлҽр, 

туры юлны күрүдҽн сукырлар, алар һидҽяткҽ кайтмаслар. 

2|19|Яки алар кат-кат караңгыланган тҿнне күк күкрҽүле, яшенле каты яңгыр 

астында калган кешелҽр кеби. Күк күкрҽүнең вҽ яшеннең катылыгында 

бармакларын колакларына тыгалар, үлемнҽн куркып. Аллаһ имансызларның 

бетен эшлҽрен чолгап алучы. 

2|20|Яшен уты күз нурларын суырып алырга якынлашты. Яшен уты аларның 

алларын яктыртса, берничҽ адым атлыйлар, яшен уты китеп, караңгыда 

калсалар, бара алмыйча туктыйлар. Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, 

ишетүлҽрен һҽм күрүлҽрен алып аларны колаксыз, күзсез кылыр иде. Ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ кадир. 

2|21|Ий кешелҽр! Сезне һҽм сездҽн элек булган кешелҽрне халык кылучы 

Аллаһуга гыйбадҽт кылыгыз! Аллаһ газабыннан куркучы җҿмлҽсеннҽн булу 

ҿчен. 

2|22|Сезне халык кылучы – Аллаһ сезгҽ җирне түшҽк кылды, ҿстегезгҽ күкне 

бина кылды, күктҽн яңгыр иңдереп, сезгҽ ризык булсын ҿчен тҿрле җимешлҽр, 

игеннҽр үстерде. Аллаһуга һичкемне, һичнҽрсҽне тиңдҽш, охшаш кылмагыз! 

Үзегез дҽ белҽсез Аның тиңдҽше юклыгын! 

2|23|Ҽгҽр колыбызга (Мухҽммҽд г-мгҽ) иңдергҽн Коръҽннҽн шиклҽнсҽгез, 

Коръҽн сүзлҽренҽ охшашлы бер сүрҽ китерегез һҽм Аллаһудан башка барча 

ярдҽмчелҽрегезне ярдҽмгҽ чакырыгыз! Ҽгҽр Коръҽн – Аллаһ сүзе түгел 

дигҽнегез дҿрес булса! 

2|24|Ҽгҽр бер сурҽ китерҽ алмаган булсагыз, һҽм китерҽ дҽ алмассыз! 

Куркыгыз җҽһҽннҽм утыннан, аның эчендҽ утын булучы – адҽмнҽр һҽм 

ташлардыр!! Ул җҽһҽннҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы кҿферлҽргҽ 

хҽзерлҽнде. 

2|25|Инде иман кигереп изге гамҽллҽр кылучыларга, ҽлбҽттҽ, асларыннан 

елгалар агучы җҽннҽтлҽр белҽн сҿенеч бир! Җҽннҽттҽ аларның алларына 

җимешлҽр китерелгҽндҽ "Бу җимешлҽр без дҿньяда ашаган җимешлҽр", – 

диярлҽр. Лҽкин аларның тҽме башка булыр. Аларга анда һичкемнең никахында 

булмаган пакь хатыннар булыр, алар җҽннҽтлҽрдҽ мҽңге калырлар. 

2|26|Аллаһу тҽгалҽ чебенне вҽ чебеннҽн ҿстенрҽк үрмҽкүчне мисал итүдҽ, 

ҽлбҽттҽ, оялмас. Коръҽнгҽ ышанучылар бу мисалны, ҽлбҽттҽ, Раббыларыннан 

дип белҽлҽр. Ҽмма кҿферлҽр шундый хҽшҽрҽтлҽрне мисал итеп китерүдҽ 

Аллаһуның максады нҽрсҽ дилҽр. Аллаһ, шундый мисаллар белҽн күп кешелҽрне 

адаштырыр, һҽм күп кешелҽрне туры юлга күндерер. Лҽкин хак юлдан 

фҽсыйкларны гына адаштырыр. 

2|27|Ул фасыйклар Аллаһуга биргҽн ґҽхедлҽрен бозалар һҽм кисҽрлҽр Аллаһу 

тҽгалҽ тоташырга ҽмер иткҽн нҽрсҽлҽрне. Ягъни мҿселман булган якын 

кардҽшлҽрдҽн һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿселманнардан киселҽлҽр һҽм 

җир ҿстендҽ тҿрле бозыклык кылалар, алар һҽлак булучылар. 

2|28|Ий кешелҽр! Аллаһуга ышанмаска ничек булдыра аласыз? Бит сез дҿньяга 

килгҽнче мҽет идегез, Ул сезне тергезде һҽм Ул сезне үтерер, вҽ Ул сезне 

кыямҽт кҿнне тергезер, аннары Аңа хҿкемгҽ кайтырсыз. 

2|29|Ул – Аллаһ җирдҽге барча нҽрсҽне сезнең ҿчен халык кылды, соңра 

күкне тҿзергҽ телҽде һҽм күкне җиде кат итеп тергезде. Ул һҽрнҽрсҽне 

белүче. 



2|30|Һҽм ҽйтте синең Раббың фҽрештҽлҽргҽ: "Мин, ҽлбҽттҽ, җир ҿстендҽ 

хҽлфҽ итеп Адҽмне кылмакчымын. Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Ий, Раббыбыз! 

Бозыклык кылучы, сугышып кан түгүче затны җир ҿстенҽ хҽлифҽ кыласыңмы? 

Без исҽ Сине мактап тҽсбихлҽр ҽйтҽбез, һҽм Сине һҽр кимчелектҽн пакьсең 

дип игътикад итҽбез". Аллаһ фҽрештҽлҽргҽ: "Дҿреслектҽ Мин сез белмҽгҽнне 

белҽмен" – диде. 

2|31|Аллаһ Адҽмгҽ исемнҽрнең барчасын ҿйрҽтте дҽ, фҽрештҽлҽргҽ ҽйтте: 

"Ҽгҽр дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн булсагыз, Адҽм белгҽн исемнҽрне барчасын ҽйтеп 

бирегез". 

2|32|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Ий һҽр кимчелектҽн пакь булган Раббыбыз! Бездҽ 

һич белем юк, мҽгҽр Син белдергҽнне генҽ белҽбез, Син, ҽлбҽттҽ, 

һҽрнҽрсҽне белүче, хикмҽт белҽн эш кылучысың". 

2|33|Аллаһ Адҽмгҽ ҽйтте: "Фҽрештҽлҽргҽ исемнҽрнең барчасын ҽйтеп бир", – 

дип. Адҽм исемнҽрнең барчасын ҽйтеп биргҽч, Аллаһ фҽрештҽлҽргҽ ҽйтте: 

"Мин сезгҽ ҽйтмҽдеммени җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен нҽрсҽлҽрне белҽмен 

һҽм сезнең ачык эшлҽгҽн вҽ яшерен эшлҽгҽн эшлҽрегезне дҽ белҽмен дип?". 

2|34|"Хҿрмҽт йҿзеннҽн Адҽмгҽ сҽҗдҽ кылыгыз", – дип фҽрештҽлҽргҽ ҽйткҽн 

вакытыбызда, алар сҽҗдҽ кылдылар, мҽгҽр Иблис сҽҗдҽ кылмады, 

тҽкҽбберлҽнде һҽм кҿферлҽрдҽн булды. 

2|35|Вҽ Адҽмгҽ ҽйттек: "Үзең һҽм хатының җҽннҽттҽ торыгыз һҽм җимешлҽрен 

киңлек илҽ, телҽгҽнчҽ ашагыз, мҽгҽр менҽ бу агачка якын бармагыз, ҽгҽр 

шуны эшлҽсҽгез, залимнҽрдҽн булырсыз". 

2|36|Иблис, бу агач җимешен ашасагыз җҽннҽттҽ мҽңге каласыз, дип, аларны 

алдады, алар Иблис сүзенҽ ияреп, җимешне ашап алдандылар. Иблис аларны 

җҽннҽттҽн чыгарып андагы нигъмҽтлҽрдҽн аерды. Моннан соң ҽйттек: "Ий Адҽм 

һҽм Иблис, бер-берегезгҽ дошман булганыгыз хҽлдҽ җиргҽ иңегез! Сезгҽ 

җирдҽ торырлык урын һҽм яшҽү ҿчен кирҽк нҽрсҽлҽр бар, ҽҗҽлегез җиткҽнче 

яшҽгез". 

2|37|Адҽм галҽйһис-сҽлам тҽүбҽгҽ ашыкты һҽм Раббысы тарафыннан ҿйрҽткҽн 

тҽүбҽ-истигъфҽр сүзлҽренҽ юлыкты, һҽм тҽүбҽ итеп, Аллаһудан гафу сорады, 

Аллаһ тҽүбҽсен кабул итеп гҿнаһын гафу итте. Аллаһ тҽүбҽлҽрне кабул 

итүче, рҽхимле. 

2|38|Без ҽйттек: "Барчагыз да җҽннҽттҽн чыгып җиргҽ иңегез!" Ҽмма минем 

сезгҽ туры юлга күндерүче сүзлҽр, ҽлбҽттҽ, килер, Минем сүзлҽремҽ ияргҽн 

затка курку һҽм кайгы булмас. 

2|39|Имансызлар һҽм аятьлҽребезне ялган диючелҽр – ут ҽһеллҽредер, алар 

анда мҽңге калырлар. 

2|40|Ий Ягъкуб балалары! Сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽремне хҽтерлҽгез, һҽм 

Тҽүрат белҽн гамҽл кылырга сездҽн ґҽһед алдым, шул гаһедемне үтҽгез! Ҽгҽр 

Минем ґҽһедемне үтҽсҽгез, Миндҽ сезнең гаһедегезне үтҽрмен һҽм җҽннҽткҽ 

кертермен, Миңа гына кол булыгыз һҽм Миннҽн генҽ куркыгыз! 

2|41|Кулыгыздагы Тҽүратка ышанганыгыз хҽлдҽ Без иңдергҽн Коръҽнгҽ дҽ 

ышаныгыз, ягъни аның белҽн гамҽл кылыгыз, Коръҽнгҽ беренче кҿферлҽрдҽн 

булмагыз һҽм Безнең аятьлҽребезне дҿнья малына сатмагыз! Ягъни байлар 

малына кызыгып, яки алардан куркып, Аллаһ хҿкемнҽрен яшермҽгез һҽм 

үзгҽртмҽгез, Минем газабымнан сакланыгыз! 

2|42|Хакны батыл белҽн бутамагыз һҽм дҿреслекне яшермҽгез! Бит үзегез дҽ 

хаклыкны белҽсез. 

2|43|Намазларны үтҽгез һҽм зҽкҽт садакасын бирегез һҽм намаз укучылар 

белҽн бергҽ намаз укыгыз, ягъни Коръҽн юлыңда булган мҿселманнардан 

аерылмагыз! 

2|44|Сез кешелҽрне изгелеккҽ ҿндисезме? Ҽмма үзегезне онытасыз, бит сез 

Аллаһ китабын укыйсыз, шуны уйлап карамыйсызмы? (Бу аять вҽгазь сҿйлҽп тҽ 

сҿйлҽгҽне белҽн гамҽл кылмаучылар хакындадыр). 



2|45|Авырлыкны күтҽрергҽ чыдамлы булып, вҽ намаз укып Аллаһудан ярдҽм 

сорагыз! Намазларны вакытында үтҽп бару, ҽлбҽттҽ, авыр йҿктер, мҽгҽр авыр 

булмас, Аллаһудан курыккан һҽм рҽхмҽтен ҿмет иткҽн тҽкъва кешелҽргҽ. 

2|46|Чҿнки алар Раббыларына юлыгачакларын һҽм Аңа хҿкемгҽ кайтачакларын 

белҽлҽр. 

2|47|Ий Ягъкуб балалары! Мин сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрне хҽтерлҽгез һҽм 

нигъмҽт бирүдҽ сезне бҿтен дҿнья кешелҽреннҽн артык кылдым, шуны 

фикерлҽгез! 

2|48|Һҽм куркыгыз кыямҽт кҿненнҽн, ярдҽм итҽ алмас ул кҿндҽ һичбер зат 

икенче затка бер эш белҽн дҽ! Ул кҿндҽ шҽфҽгать итү кабул ителмҽс һҽм 

ґҽзабтан котылу ҿчен һичнҽрсҽ алынмас. 

2|49|Фиргаун кавеменнҽн сезне коткаруыбызны да хҽтерлҽгез! Алар сезне 

яман ґҽзаб белҽн ґҽзаблап, кыз балаларыгызны калдырып, ир балаларыгызны 

бугазлый иделҽр. Бу эшлҽр сезгҽ Раббыгыздан бҽла вҽ зур каза иде. 

2|50|Янҽ фикер итегез, ярдык без сезлҽргҽ дҽрьяны һҽм сезне коткарып, 

Фиргаун кавемен һҽлак иттек суда батырып, үзегез дҽ карап тордыгыз. 

2|51|Янҽ хҽтерлҽгез шуны, Мусага Тҽүратны иңдермҽк ҿчен Тур тавында аны 

кырык кҿн тотмак белҽн вҽгъдҽ кылдык. Муса Тур тавына киткҽч, сез бозау 

ясап, шул бозауга гыйбадҽт кыла башладыгыз. Шуның ҿчен сез залимнҽрсез. 

2|52|Шул эшегездҽн соң сезне гафу кылдык, шҿкер итүегез ҿчен. Чҿнки алар 

Муса кайткач тҽүбҽ иттелҽр. 

2|53|Янҽ шуны хҽтерлҽгез, туры юлга күнелмҽклегегез ҿчен Муса г-мгҽ китап 

бирдек. Ул китап хак белҽн батыл арасын аеручы иде. 

2|54|Муса г-м кавеменҽ ҽйтте: "Ий кавемем! Сез, ҽлбҽттҽ, үзегезгҽ золым 

кылдыгыз бозауга табынганыгыз ҿчен, халкыгызга тҽүбҽ итегез, үзегезне 

үтерегез! Ягъни бозауга табынучыларны үтерегез, шул сезгҽ тҽүбҽ булыр. 

Халкыгыз каршында бу эш сезгҽ хҽерле. Аллаһ тҽүбҽлҽрне кабул итҽр, 

ҽлбҽттҽ, Ул – тҽүбҽлҽрне кабул итүче, рҽхимле. 

2|55|"Янҽ, ий Муса! Безгҽ Аллаһуны ачык итеп күрсҽтмичҽ, сиңа ышанмыйбыз, 

Аллаһуны безгҽ күрсҽт!" – дигҽнегезне дҽ хҽтерлҽгез! Аллаһуны күрергҽ 

телҽгҽн вакытыгызда Аның нуры сезне тотты, ул нурга карап торган 

хҽлегездҽ. (Муса Тур тавына Аллаһудан Тҽүрат алырга барганда үзе белҽн 

бергҽ җитмеш кеше алды, ул кешелҽрне тау итҽгендҽ калдырып, үзе тау 

ҿстенҽ чыкты, анда Муса Аллаһ белҽн сҿйлҽште һҽм Аллаһ Мусага Тҽүратны 

бирде. Муса Тҽүратны алып, ҽлеге җитмеш кеше янына килгҽч, ул кешелҽр: 

"Ий Муса, син Аллаһуны күргҽнсең, безгҽ дҽ күрсҽт", – диделҽр. Муса 

ҽйтте: "Мин күрергҽ телҽгҽн идем Аллаһуны, Ул тауга карады һҽм тау 

ярылды. Мин курыктым һҽм тҽүбҽ иттем", – диде. Алар һаман: "Аллаһуны 

күрмичҽ ышанмыйбыз", – диделҽр. Шуннан соң Аллаһу тҽгалҽ нурын иңдереп, 

шул җитмеш кешене кҿйдереп үтерде). 

2|56|Аллаһ ҽйтте: "Нурым белҽн янып үлгҽнегездҽн соң тергездек сезне 

шҿкер итүегез ҿчен". 

2|57|Ий Ягькуб балалары! Болытны Без сезгҽ күлҽгҽ кылдык, һҽм сезгҽ 

күктҽн ширбҽт һҽм кош итен иңдердек, ашагыз Без биргҽн хҽлҽл һҽм пакь 

ризыкларны! Без аларга золым кылмадык, лҽкин алар үзлҽренҽ золым 

кылдылар. (Дҽрьядан котылгач, аларга Аллаһудан ҽмер булды: "Залим 

кҽферлҽр белҽн сугыш кылыгыз", – дип, лҽкин алар Аллаһуның ҽмерен 

үтҽмҽделҽр. Ґҽзаб ҿчен Аллаһ аларны кырык ел сахрҽдҽ калдырды, шҽһҽрлҽргҽ 

һҽм авылларга керҽ алмадылар, кояш аларны рҽнҗетер булды, ҽмма Муса 

шҽрҽфҽтенҽ бер ак болыт ҿслҽренҽ күлҽгҽ булды.) 

2|58|Янҽ: "Ҽрихҽ шҽһҽренҽ керегез", – дип ҽйткҽнемне дҽ хҽтерлҽгез! Ягъни 

кырык елдан соң Муса үлгҽч, Ягькуб балаларына Ҽрихҽ шҽһҽренҽ керергҽ 

Аллаһудан ҽмер булды. Шҽһҽргҽ кергҽч, андагы ризыкларны киңлек белҽн 

телҽгҽнчҽ ашагыз, шҽһҽр капкасыннан кергҽндҽ баш иеп, түбҽнчелек белҽн 



керегез, һҽм хаталарыбызны гафу ит, Раббым, дип ҽйтегез! Шулай кылсагыз, 

хата эшлҽрегезне ярлыкарбыз. Яхшы эшлҽрне кылучы мҿэминнҽргҽ 

нигъмҽтлҽребезне бик тиз арттырырбыз. 

2|59|Ягькуб балалары арасында булган залимнҽр шҽһҽргҽ кергҽндҽ үзлҽренҽ 

золым кылдылар, ягъни шҽһҽр капкасыннан кергҽндҽ Аллаһудан ҽмер ителгҽн 

сүзне ҽйтмичҽ, башка сүзгҽ алыштырдылар, ягъни шҽһҽргҽ кергҽндҽ Аллаһудан 

гафу сорап, тҽүбҽ итеп керер урнына, шайтан ҿйрҽткҽн сүзне ҽйтеп, 

тҽкҽбберлҽнеп керделҽр. Ул залимнҽргҽ явызлык кылганнары ҿчен күктҽн 

рисвай итүче ґҽзаб иңдердек. 

2|60|Янҽ шуны хҽтерлҽгез, Муса үзенең кавеме ҿчен Аллаһудан су сорады, 

Без Мусага ҽйттек: "Таягың белҽн ташка сук", – дип. Муса таягы белҽн 

ташка сукты, таштан 12 чишмҽ акты, чҿнки алар 12 кабилҽ иделҽр. Һҽр 

кабилҽ үзенең чишмҽсен белде. Аллаһ биргҽн ризыклардан ашагыз, эчегез, 

ҽмма җир ҿстендҽ бозыклык кылып йҿрмҽгез, дип ҽйтелде аларга Аллаһудан. 

2|61|Янҽ ҽйттегез: "Ий Муса, без бер тҿрле генҽ ризыкка сабыр итҽ 

алмыйбыз, безнең ҿчен Раббыңнан дога кыл, җирдҽ үсҽ торган нҽрсҽлҽрдҽн: 

кыяр, сарымсак, суган һҽм вак орлыклардан сорап". Муса аларга ҽйтте: 

"Аллаһ биргҽн ҽүвҽлге яхшы ризыкларны үзегез сораган начар ризыкларга 

алыштырасызмы? Шҽһҽргҽ керегез, сез сораган нҽрсҽлҽр анда булыр". Аларга 

авыр эшлҽр, хурлык, мескенлек вҽ Аллаһуның ачулы каһҽре йҿклҽтелде. 

Аларга бу җҽзалар Аллаһудан тиешле булды Аның аятьлҽрен инкяр иткҽннҽре 

һҽм пҽйгамбҽрлҽрне хаксыз үтергҽннҽре ҿчен, дҽхи бу җҽзалар аларга тиешле 

булды Аллаһуга гҿнаһлы булганнары һҽм сызган сызыктан чыкканнары ҿчен. 

2|62|Гамҽлсез генҽ ышанучылардан, вҽ яһүдлҽрдҽн, вҽ насаралардан һҽм 

тҿрле нҽрсҽлҽргҽ табынучылардан берҽү Аллаһуга иман китереп Коръҽн, 

сҿннҽт дҽлиллҽре белҽн изге гамҽллҽр кылса, андый мҿэминнҽрнең кылган 

ҽҗере Раббылары хозурында, аларга курку һҽм кайгы булмас. 

2|63|Янҽ сездҽн ґҽһед алган вакытыбызны хҽтерлҽгез! Ҿстегезгҽ Тур тавын 

күтҽрдек вҽ ҽйттек: "Тҽүратны алыгыз һҽм аның белҽн ихлас вҽ тырышлык илҽ 

гамҽл кылыгыз, һҽм анда булган Безнең вҽгазьлҽр белҽн вҽгазьлҽнегез, 

бҽлки Аллаһдан куркучы булырсыз. 

2|64|Тур тавының ҿстегезгҽ тҿшүеннҽн Без сезне коткарганыбыздан соң күп 

вакыт үтмҽде, Тҽүрат белҽн гамҽл кылырга биргҽн вҽгъдҽгезне бозып, аның 

белҽн гамҽл кылмый башладыгыз. Ҽгҽр сезгҽ Аллаһуның фазълы вҽ рҽхмҽте 

булмаса иде, ҽлбҽттҽ, һҽммҽлҽрегез һҽлак булыр идегез. 

2|65|Шимбҽ кҿне хакында Аллаһ хҿкемен бозучыларыгызны, ҽлбҽттҽ, белдегез. 

Чиктҽн үтүчелҽрне һҽлак итмҽк ҿчен Аллаһ аларга ҽйтте: "Хур булганыгыз 

хҽлдҽ – маймыл булыгыз", – дип. Шунда ук маймыл булдылар. (Ягькуб 

балалары Муса гҽлҽйһис-сҽлҽмгҽ каршы килеп, җомга урына шимбҽ кҿнне 

сайладылар. Шуннан соң Аллаһ аларга шимбҽ кҿнне дҿнья эшен вҽ балык 

тотуны хҽрам кылды. Аларны сынар ҿчен Аллаһ ҽмере белҽн шимбҽ кҿн яр 

буена балыклар күп килер булдылар. Яһүдлҽр балыкларны күреп кызыктылар 

һҽм балыкларны тоту ҿчен Аллаһуга каршы хҽйлҽ кордылар: шимбҽ кҿн яр 

буена килгҽн балыкларны елымнар белҽн ҽйлҽндереп алдылар, аннары якшҽмбе 

кҿнне балыкларны судан чыгардылар. Аллаһ аларга ачуланды һҽм маймыл 

булыгыз диде, маймыл булып, һҽлак булдылар). 

2|66|Без аларны шулай хурлыкка салдык һҽм һҽлак иттек гыйбрҽт ҿчен вҽ 

Аллаһудан курыкканлыкларга вҽгазь булсын ҿчен. 

2|67|Янҽ Мусаның сезгҽ сыер бугазларга ҽмер иткҽнен хҽтерлҽгез! Муса 

кавеменҽ ҽйтте: "Дҿреслектҽ Аллаһ сезгҽ сыер бугазларга боера". Алар 

ҽйттелҽр: "Безне сыер бугазларга кушып мҽсхҽрҽ кыласыңмы?" Муса ҽйтте: 

"Сезне мҽсхҽрҽ кылып ахмаклардан булудан Аллаһуга сыгынамын". (Яһүдлҽрдҽн 

бер кеше үтерелгҽн иде, лҽкин кем үтергҽнлеге мҽгълүм түгел иде. Муса г-

мгҽ килеп: "Үтерүчене табарга безгҽ ярдҽм ит", – диделҽр. Муса ҽйтте: 



"Бер сыер бугазлагыз һҽм шул сыерның койрыгы белҽн мҽеткҽ сугарсыз, мҽет 

терелер һҽм үтерүчелҽрне ҽйтер). 

2|68|Алар ҽйттелҽр: "Ий Муса, Раббыңнан сора – сыерның сыйфатларын безгҽ 

ачык бҽян итсен!" Муса ҽйтте: "Аллаһу таґҽлҽ ҽйтҽдер: сыер карт та, яшь 

тҽ булмасын, урта яшьлҽрдҽ булсын! Күп сорашып тормагыз, Аллаһ кушканны 

эшлҽгез". 

2|69|Ҽйттелҽр: "Ий Муса Раббыңдан сора ул сыерның тҿсе нинди, ҽйтсен!" 

Муса ҽйтте: "Аллаһ ҽйтҽ, ул сыерның тҿсе ачык сары булыр, аңа 

караучыларны ґҽҗҽблҽндерер", – дип. 

2|70|Алар ҽйттелҽр: "Ий Муса, Раббыңнан сора ул сыерның бҿтен хҽлен безгҽ 

бҽян итсен! Ул сыер кырда утлап йҿрүчеме? Яки җир сҿрүчеме? Бер-берсенҽ 

охшаган сыерларны күрдек, лҽкин үзебезгҽ кирҽк сыерны аера алмадык. Ҽгҽр 

ул сыерның бҿтен хҽлен безгҽ бҽян итсҽ, Аллаһ телҽсҽ, ул сыерны табарбыз" 

2|71|Муса ҽйтте: "Дҿреслектҽ Аллаһ ҽйтҽдер: ул сыер, ҽлбҽттҽ, җир сҿреп, 

җир сугарып мҽшҽкать чикмҽгҽн сыердыр, ул сыерда чуарлык юк һҽм һҽр 

кимчелектҽн пакь". Алар. "Хҽзер сыерның бҿтен хҽлен бҽян кылдың, инде 

табарга мҿмкин булыр", – диделҽр һҽм сыерны таптылар, бик зур бҽягҽ сатып 

алып бугазладылар. Лҽкин сыерның бҽясе бик югары булу сҽбҽпле, аны сатып 

алудан гаҗиз була яздылар. 

2|72|Бер кешене үтереп, кем үтерде дип шаулашкан вакытыгызны да 

хҽтерлҽгез! Аллаһ сез яшергҽн нҽрсҽне ачып күрсҽтүче. Ягъни үтерүчелҽрне 

мҽетнең үзеннҽн ҽйттерде. 

2|73|Без ҽйттек: "Сыерның берҽр ҽгъзасы белҽн мҽеткҽ сугыгыз". Сыерның 

койрыгы белҽн мҽеткҽ суктылар, мҽет терелде һҽм үтерүчелҽрне ҽйтте, алар 

хҿкем ителделҽр. Шул мҽетне тергезгҽн кебек Аллаһ кыямҽт кҿнне мҽетлҽрне 

тергезер. Ҽнҽ шулай, Аллаһ үзенең барлыгына һҽм берлегенҽ дҽлиллҽр 

күрсҽтҽ, бҽлки гыйбрҽтлҽнерсез һҽм вҽгазьлҽнеп тҿзҽлерсез! (Бу сыер 

вакыйгасы кешелҽр ҿчен гыйбрҽттер. Муса г-м сыерны бугазлагыз дигҽч, 

шунда ук берҽр сыерны бугазласалар- Аллаһуның ҽмерен үтҽгҽн булырлар иде, 

лҽкин яһүдлҽр, тҽкрар сорау биреп, үзлҽренҽ авырлык китерделҽр, ахырдан 

ул сыер ҿчен үзенең тиресе тулы алтын түлҽргҽ мҽҗбүр булдылар. Шуның 

белҽн Аллаһу тҽгалҽ күрсҽтҽ ки, аның ҽмерен күп тикшереп, сорап тормыйча, 

тирҽнгҽ кермичҽ, шундук үтҽүнең хҽерлесен. Бакара сурҽсендҽ 285 аятьтҽ – 

"Самиґнҽ вҽ ҽтҽґнҽ" – чын мҿселманнар Аллаһуның ҽмерлҽрен ишеткҽч, күп 

сорап тормыйча: "Без ишеттек һҽм буйсындык", – дип ҽйтҽлҽр ди). 

2|74|Аллаһу тҽгалҽнең күп могҗизаларыннан соң мҽетнең терелгҽнен һҽм 

Аллаһ хҿкемнҽрен бозучыларның маймыл вҽ дуңгыз сурҽтенҽ кереп һҽлак 

булуларын күрдегез, шуннан сон, да күңелегез йомшармады, бҽлки таштай 

катты, хҽтта таштан да катырак булды. Дҿреслектҽ, таш таулардан елгалар 

ага, зур таш ярылса, эченнҽн су чыга һҽм Аллаһудан куркып, таулардан таш 

ярылып тҿшҽ. Ий кешелҽр! Сезнең кылган эшлҽрегездҽн Аллаһ һич тҽ гафил 

түгел. Аллаһудан куркыгыз, гҿнаһлардан сакланыгыз! 

2|75|Ий сез мҿселманнар! Яһүдлҽрнең сезнең динегезгҽ кереп мҿселман 

булуларын телисезме? Дҿреслектҽ, яһүдлҽрдҽн бер тҿркем җҽмҽгать ишеттелҽр 

Аллаһуның сүзен, ягъни Тҽүратны, соңыннан үзгҽрттелҽр Аллаһуның сүзен, 

аңлагач һҽм белгҽчтен. 

2|76|Ул яһүдлҽр мҿселманнарга очраганда: "Иман китердек", – дилҽр. Ҽгҽр 

аулакта бер-берсенҽ юлыксалар ҽйтерлҽр ул яһүдлҽр үзара: "Ник хҽбҽр 

бирҽсез мҿэминнҽргҽ үзегезгҽ Аллаһ ачык бҽян кылган эшлҽрне" (Ягъни алар, 

Тҽүратны укып белҽлҽр иде Мухҽммҽднең хак расүл икҽнен; лҽкин аулакта 

бер-беренҽ ҽйтерлҽр иде: "Тҽүраттагы шул сүзлҽрне мҿэминнҽрдҽн яшерегез", 

– дип). "Аның пҽйгамбҽр икҽнлеген белҽ торып, инкяр иттегез, дип, 

ахирҽттҽ Аллаһ хозурында ҿстегездҽн торуларына дҽлил булсын ҿчен 

сҿйлисезме? Уйлап карамыйсызмы?" – дилҽр. 



2|77|Ул яһүдлҽр белмилҽрме аларның күрсҽтеп эшлҽгҽн һҽм яшереп эшлҽгҽн 

эшлҽрен Аллаһу тҽгалҽнең белгҽнлеген? Ҽлбҽттҽ, белҽлҽр, лҽкин мҽкерлек 

кылалар. 

2|78|Яһүдлҽрдҽн Тҽүратны белмҽүчелҽр дҽ бар. Алар ата-бабадан калган 

ялган хҿрафҽт сүзлҽрне генҽ белҽлҽр. Алар хакны белмилҽр, мҽгҽр ялган, 

ясалма динне хак дин дип тҿшенҽлҽр һҽм шул сукыр тҿшенүлҽре белҽн эш 

кылалар. (Нинди үкенеч! Бүгенге безнең мҿселманнарыбыз да наданнар, 

Коръҽн хҿкемнҽрен белмилҽр һҽм бидҽгатьне дин дип тҿшенҽлҽр). 

2|79|Ни үкенеч, үзлҽре китап язып, бу китап Аллаһудан диючелҽргҽ! Алар бу 

эшне эшлилҽр надан халыктан аз акча алыр ҿчен. Аларга һҽлакҽтлек ялган 

китап язганнары ҿчен, янҽ аларга һҽлакҽтлек явызлык кылганнары ҿчен. 

2|80|Яһүдлҽр: "Безне ахирҽттҽ җҽһҽннҽм ґҽзабы тотмас, мҽгҽр саналмыш 

кҿнлек кенҽ тотар", – дилҽр. Син аларга ҽйт: "Ґҽзаб кылмаска Аллаһ сезгҽ 

вҽгъдҽ кылдымы? Ҽгҽр вҽгъдҽ кылган булса, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, вҽгъдҽсенҽ 

хыйлафлык кылмыйдыр. Сез Аллаһ хакында белмҽгҽнне сҿйлисезме?". 

2|81|Бҽлки бер кеше фҽхеш вҽ хҽрам эшлҽрне кҽсеп итсҽ һҽм ул кешене 

хаталыклары чырнап алса, андый кешелҽр, ҽлбҽттҽ, ут ҽһеллҽре, алар анда 

мҽңге калырлар. 

2|82|Ҽмма иман китереп, изге гамҽллҽрне кылган хак мҿэминнҽр җҽннҽт 

ҽһеллҽре, алар анда мҽңге калырлар. 

2|83|Янҽ Ягькуб балаларыннан ґҽһед алдык: "Миңа гына гыйбадҽт кылыгыз, 

ата-анага, мҿселман булган якын кардҽшлҽргҽ, ятимнҽргҽ, мескеннҽргҽ 

изгелек итегез! Кешелҽргҽ яхшы сүзлҽр сҿйлҽгез, намазларыгызны вакытында 

үтҽгез, һҽм зҽкҽт садакаларыгызны бирегез!" – дип. Соңыннан Аллаһуга 

биргҽн ґҽһедегездҽн аерылдыгыз, мҽгҽр бик азларыгыз ґҽһеден саклап калды. 

Шулай итеп, сез Аллаһудан баш тартучысыз. 

2|84|Ий Ягькуб балалары! Сугышып каныгызны түкмҽгез, явызлык белҽн бер-

берегезне йортларыгыздан чыгармагыз дип сездҽн ґҽһед алган вакытыбызны да 

хҽтерлҽгез! Үзегез бу ґҽһедне кабул иттегез һҽм шҽһҽдҽт бирдегез. 

2|85|Ий, Ягькуб балалары! Ґҽһедлҽрегезне бозып, бер-берегезне үтерҽсез 

һҽм үзегездҽн булган бер җҽмҽгатьне йортлардан куып чыгарасыз. Бу хҽрам 

булган эшлҽрдҽ, шҽригатькҽ хилаф юл һҽм дошманлык белҽн залимнҽргҽ ярдҽм 

итҽсез. Ҽгҽр сезгҽ ҽсирлҽр килсҽ, аларны мал биреп азат итегез дип тҽ 

сездҽн ґҽһед алдык. Мал биреп аларны азат итегез! Ҽмма гаепсез кешелҽрне 

йортларыннан куып чыгару сезгҽ хҽрам ителде. Сез Аллаһ китабының кайбер 

аятьлҽренҽ ышанып, кайбер аятьлҽрен инкяр итҽсезме? Сезлҽрдҽн бу эшне 

эшлҽүчелҽрнең җҽзасы дҿньяда хурлыкка тҿшүдер, ахирҽттҽ ґҽзабның 

катырагына кайтудыр. Аллаһ, сезнең кылган эшлҽрегездҽн гафил түгел. 

2|86|Югарыда зекер ителгҽн кешелҽр, ахирҽтне дҿньяга саттылар, ягъни 

дҿньяны гына кҽсеп итеп ахирҽтткҽ кул селтҽделҽр. Аларга ахирҽттҽ ґҽзаб 

җиңелҽйтелмҽс, һҽм аларга 

2|87|Шиксез, Мусага Тҽүратны бирдек һҽм аның эзеннҽн башка пҽйгамбҽрлҽрне 

аңа иярттек, һҽм Мҽрьям угълы Гыйсага ислам динен ҿйрҽтүче Инҗилне 

бирдек, һҽм Гыйсаны Җҽбраил фҽрештҽ белҽн куҽтлҽдек. Күңеллҽрегез 

сҿймҽгҽн гадел хҿкемнҽр белҽн сезгҽ пҽйгамбҽр килсҽ, тҽкҽбберлҽндегез, 

пҽйгамбҽрлҽрнең кайберлҽренҽ ышанмадыгыз, кайберлҽрен үтердегез. (Мисал: 

Зҽкҽрия һҽм Яхъяны). 

2|88|Яһүдлҽр мактанып ҽйттелҽр: "Безнең күңелебез белем савыты", – дип. 

Аларның күңеллҽре белем савыты түгел, бҽлки ахмаклык савытыдыр, шуның 

ҿчен хакны инкяр иттелҽр. Аллаһ аларны кҿферлеклҽре ҿчен лҽгънҽт кылды. 

Инде алардан мҿэминнҽр ҽз булыр. 

2|89|Һҽм килгҽн вакытта ул яһүдлҽргҽ Аллаһудан Коръҽн дҿреслҽп, алар 

кулларыңда булган Тҽүратны инкяр иттелҽр. Үзлҽре Коръҽн иңмҽс борын: "Ий 

Раббыбыз! Кҽфер булган дошманнарыбызны җиңү ҿчен Мухҽммҽд г-м хҿрмҽтенҽ 



безгҽ ярдҽм бир", – диялҽр иде. Ҽмма Мухҽммҽд ґҽлҽйһис-сҽлҽм аларга ачык 

дҽлиллҽр белҽн килгҽч, аны пҽйгамбҽр дип танымадылар, инкяр иттелҽр. 

Аллаһуга, Коръҽнгҽ яки пҽйгамбҽргҽ ышанмаган кешелҽрне Аллаһу тҽгалҽ 

лҽгънҽт кыладыр. 

2|90|Аллаһу тҽгалҽнең, үзе телҽгҽн бҽндҽсенҽ Фазълы рҽхмҽте белҽн Коръҽн 

иңдерүенҽ хҿседлҽнеп, Коръҽнне инкяр итү кҿферлегенҽ үзлҽрен алыштырулары 

нинди яман алыштырудыр. Ул яһүдлҽр бер ачудан икенче ачуга кайттылар. 

Ягъни, Гыйсаны инкяр итеп, Аллаһуны бер ачуландырдылар, Мухҽммҽд г-мне 

һҽм Коръҽнне инкяр итеп, икенче мҽртҽбҽ Аллаһуны ачуландырдылар. Коръҽнне 

инкяр итүче кҿферлҽргҽ ґҽзаб бик каты булачак. 

2|91|Яһүдлҽргҽ Аллаһ иңдергҽн Коръҽнгҽ ышаныгыз дигҽндҽ, үзебезгҽ 

иңдерелгҽн Тҽүратка ышаныгыз, дилҽр. Алларындагы Коръҽнгҽ ышанмыйлар, ул 

Коръҽн хак булса да һҽм кулларындагы Тҽүратны тҽсъдыйклаучы булса да. 

Ҽгҽр үзегез ҽйткҽнчҽ, Тҽүратка ышанып, аның белҽн гамҽл кылучылардан 

булсагыз, Мухҽммҽд г-м килгҽнче ни ҿчен Аллаһуның пҽйгамбҽрлҽрен 

үтердегез? 

2|92|Шиксез, Муса сезгҽ ислам динен ҿйрҽтүче, Аллаһ хҿкемнҽрен ачык бҽян 

итүче Тҽүрат белҽн килде. Ҽ сез Муса, Тур тавына киткҽч, бозауга гыйбадҽт 

кылдыгыз, шуның ҿчен сез залимнҽрсез. 

2|93|Бабаларыгыздан Тҽүрат белҽн гамҽл кылырга ґҽһед алган вакытыбызны да 

хҽтерлҽгез! Ҿстегезгҽ Тур тавын күтҽреп, үзегезгҽ бирелгҽн Тҽүратны 

алыгыз һҽм аның белҽн ныклап гамҽл кылыгыз, вҽ Тҽүраттагы Аллаһ 

хҿкемнҽрен ишетеп, кабул итегез, дидек. Яһүдлҽр: "Ишеттек ҽммҽ ишеткҽн 

белҽн гамҽл кылмыйча Аллаһуга гасый булдык", – диделҽр. Янҽ аларның 

күңеллҽренҽ бозау мҽхҽббҽте сеңеште, кҿферлеклҽренҽ җҽза ҿчен, ягъни 

Аллаһудан ґҽзаб алыр ҿчен, бозауга табындылар. Ҽгҽр мҿэмин булсагыз, 

нинди яман иманыгыз, бу яман иманыгыз сезне Аллаһуга итҽгать итмҽскҽ, вҽ 

бозауга табынырга боерадыр. "Ҽгҽр иманыгыз хак булса, бу кабҽхҽт эшне 

эшлҽмҽгҽн булыр идегез", – дип ҽйт аларга. 

2|94|Ҽйт: "Ҽгҽр җҽннҽт ялгыз сезгҽ генҽ тиешле булса, Аллаһ каршында, 

Аллаһудан үлем сорагыз! Сүзегез вҽ эшегез дҿрес булса". 

2|95|Ҽлбҽттҽ, алар эшлҽгҽн явыз эшлҽренең газабыннан куркып, Аллаһудан 

үлемне мҽңге сорамаслар. Аллаһ залимнҽрнең эшен бик яхшы белҽ. 

2|96|Ий Мухҽммҽд г-м, дҿнья тереклегенҽ кешелҽрнең комсызрагын, ҽлбҽттҽ, 

яһүдлҽрне табарсың, һҽм мҿшриклектҽ аларны катырак мҿшрик табарсың. Бер 

яһүд дҿньяда мең ел яшҽүне телидер. Лҽкин ул яһүдиең дҿньяда мең ел яшҽве 

Аллаһ газабыннан аны ерак кылучы түгелдер. Аллаһ аларның кылган эшлҽрен 

күрүче. 

2|97|Ий Мухҽммҽд г-м ҽйт: "Кем Җҽбраил фҽрештҽгҽ дошман булса, ул Аллаһу 

тҽгалҽгҽ дҽ дошмандыр". Җҽбраил Коръҽнне Аллаһ ҽмере белҽн синең күңелеңҽ 

иңдерде. Коръҽн Тҽүрат вҽ Инҗилнең хаклыгын тҽсдыйклаучы һҽм туры юлга 

күндерүче, вҽ мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн шатландыручы. (Ґүмҽр разыяллаһу 

ґҽнһу, яһүдлҽрдҽн: "Ник Мухҽммҽдкҽ ышанмыйсыз?" – дип сорады. Алар: "Без 

Җҽбраилгҽ дошманбыз, Мухҽммҽдкҽ вҽхийны ул алып килде, шуның ҿчен 

Мухҽммҽдкҽ ышанмыйбыз", – диделҽр. 

2|98|Бер кеше Аллаһуга һҽм Аның фҽрештҽлҽренҽ, пҽйгамбҽрлҽренҽ, Җҽбраилгҽ 

һҽм Микҽилгҽ дошман булса, ул кеше кҽфердер. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, кҿферлҽргҽ 

дошмандыр. 

2|99|Ий Мухҽммҽт г-м, шиксез, Без сиңа һҽр нҽрсҽне ачык аңлатучы 

аятьлҽрне иңдердек. Ул аятьлҽрне вҿҗдансыз фҽсыйк кешелҽр генҽ инкяр 

итҽлҽр. 

2|100|Янҽ яһүдлҽр Тҽүрат белҽн гамҽл кылырга Аллаһуга ґҽһед бирсҽлҽр, 

алардан бер таифҽ ул гаһедне ташлады. Бҽлки яһүдлҽрнең күберҽге иман 

китермҽс булды. 



2|101|Һҽм алар янына Аллаһудан рҽсүл килгҽч, үзлҽрендҽге Тҽүрат китабын 

дҿреслҽп, китаб җибҽрелгҽн адҽмнҽрдҽн, ягъни яһүдлҽрдҽн бер таифҽ Аллаһ 

китабы – Тҽүрат вҽ Инҗилне артларына ташладылар, бҽлки аларны белмҽс 

булдылар. 

2|102|Яһүдлҽр, Сҿлҽйман пҽйгамбҽрдҽн соң шайтаннарның сихыр белемен 

ҿйрҽтүлҽренҽ дҽ иярделҽр. (Шайтаннар сихыр китабын язып, Сҿлҽйман г-м 

тҽхете астына куйдылар. Сҿлҽйман үлгҽч, бер шайтан кеше сурҽтендҽ килеп: 

"Ҽгҽр Сҿлҽйман г-м калдырган мирасын белергҽ телҽсҽгез, тҽхете астын 

карагыз", – диде. Чыннан да, тҽхет астыннан бер китап табып алдылар, ул 

китапта сихыр белеме язылган иде. Яһүдлҽрнең галимнҽре: "Аллаһ сакласын, 

бу китапка иярҽ күрмҽгез, бу китап Сҿлҽйман китабы түгел, лҽкин бу шайтан 

эше", – диделҽр. Ҽмма яһүдлҽрнең наданнары бу Сҿлҽйман г-мнҽн калган 

китап дип, сихырны кабул иттелҽр). Сҿлҽйман г-м кҽфер булмады, ягъни ул 

сихыр белҽн шҿгыльлҽнмҽде һҽм сихыр китабын язмады, ҽгҽр бу эшлҽрне 

эшлҽгҽн булса, ҽлбҽттҽ, кҽфер булыр иде. Шайтаннар кҽфер булдылар, чҿнки 

сихыр китабын алар язды һҽм кешелҽргҽ ҿйрҽттелҽр. Бабил шҽһҽрендҽ Һарут 

вҽ Марут исемле ике фҽрештҽгҽ иңдерелгҽн сихырны да шайтаннар кешелҽргҽ 

ҿйрҽттелҽр. Ҽмма бу ике фҽрештҽ ҿйрҽтмҽделҽр сихырны һичкемгҽ, яки 

ҿйрҽтсҽлҽр, ҽйттелҽр: "Дҿреслектҽ без сезгҽ фетнҽбез, Аллаһ безне җибҽрде 

сихыр белҽн сезне сынар ҿчен, ҽгҽр сихыр белҽн шҿгыльлҽнсҽгез кҽфер 

булырсыз. Сихырны ҿйрҽтеп һҽм аның белҽн эш кылып, кҽфер булмагыз" – дип. 

Фҽкать кҽфер булудан курыкмаган җеннҽр, ир белҽн хатын арасын боза торган 

сихырны шул ике фҽрештҽдҽн ҿйрҽнделҽр. Ул сихырчылар, сихырлары белҽн 

һичкемгҽ зарар итүче түгеллҽр, мҽгҽр Аллаһ тҽгалҽ телҽге белҽн генҽ зарар 

итҽрлҽр. Яһүдлҽр дҽ зарар итҽ торган, һич файдасыз булган сихырны 

ҿйрҽнделҽр. Шиксез, алар белделҽр: Тҽүратта укып, сихыр белҽн 

шҿгыльлҽнгҽн кешегҽ ахирҽттҽ Аллаһудан гҽзабтан башка һичнҽрсҽ юклыгын. 

Ул сихырчыларның үзлҽрен сихырга сатулары нинди яман сҽүдҽ, ягъни 

җҽннҽтне биреп җҽһҽннҽмне алдылар, ҽгҽр белсҽлҽр. 

2|103|Ҽгҽр яһүдлҽр, Коръҽнгҽ ышанып, аның белҽн гамҽл кылсалар һҽм 

сихырны ташласалар, ҽлбҽттҽ, Аллаһудан бирелҽчҽк нигъмҽтлҽр алар ҿчен 

хҽерле, ҽгҽр аңласалар. 

2|104|Ий мҿэминнҽр! Мухҽммҽд г-мгҽ: "Раґинҽ", – дип ҽйтмҽгез, бҽлки: 

"Безгҽ рҽхмҽт карау илҽ карагыл", – дип ҽйтегез һҽм аның сүзлҽренҽ колак 

салыгыз! Бит Аллаһуга яки пҽйгамбҽргҽ кирелҽнеп кҽфер булган кешелҽргҽдер 

каты ґҽзаб. (Сахҽбҽлҽр, Мухҽммҽд г-мгҽ безлҽрне һидияттҽ уңышка ирештер 

дигҽн мҽгънҽдҽ "раґинҽ" дип ҽйтҽ торган булганнар. Ул сүз яһүд телендҽ 

"ахмак" мҽгънҽсендҽ булып, сахҽбҽлҽрдҽн бу сүзне яһүдлҽр ишеткҽч, 

Мухҽммҽдне сүгҽргҽ сҽбҽп булды дип шатланганнар. Шуннан соң Аллаһ бу 

сүзне ҽйтүдҽн Сахҽбҽлҽрне тыйды.), 

2|105|Ий мҿэминнҽр! Раббыгыздан сезгҽ хҽерле аятьлҽрнең иңевен кҽферлҽр 

һҽм мҿшриклҽр һич тҽ яратмыйлар. Аллаһ, үзе телҽгҽн бҽндҽлҽренҽ рҽхмҽт 

кылыр, Ул үзенҽ итагать иткҽннҽргҽ олугъ фазыйлҽт иясе. 

2|106|Ҽгҽр кайбер аятьлҽрнең хҿкемнҽрен үзгҽртсҽк яки оныттырсак, ул 

аятьлҽргҽ охшашлы аятьлҽрне яки яхшыракны бирербез. Ҽллҽ белмисеңме 

Аллаһуның һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җиткҽнен? 

2|107|Ҽллҽ белмисеңме җир һҽм күклҽр байлыгы шиксез Аллаһу тҽгалҽнеке 

икҽнлеген? Бит Аллаһудан башка сезгҽ кирҽк нҽрсҽлҽрегезне бирүче вҽли һҽм 

ярдҽмче юк. 

2|108|Ий кешелҽр! Аллаһуга иман китермҽк ҿчен безгҽ Аллаһуны күрсҽт дип 

пҽйгамбҽрдҽн сорамакчы буласызмы? Ҽүвҽлдҽ Муса г-мнҽн кавеме сораган 

кебек. Бер кеше иманны кҿфергҽ алыштырса, ул кеше, шиксез, туры юлдан 

адашты. 



2|109|Китабий кҽферлҽрнең күберҽге сезнең, иман китергҽннҽн соң 

кҿферлеккҽ кайтувыгызны телилҽр, сезгҽ хҿседлеклҽре булганы ҿчен вҽ ул 

кҿферлҽргҽ Тҽүратта Мухҽммҽд г-мнең дине хак икҽнлеге ачыкланганнан соң. 

Гафу итегез һҽм яхшылык белҽн киселегез шул кҿферлҽрдҽн, Аллаһ үзе хҿкем 

иткҽнче. 

2|110|Ий мҿэминнҽр, намазларыгызны вакытында үтҽгез һҽм зҽкҽт 

садакаларыгызны бирегез! Ахирҽт ҿчен үз файдагызга кылган изге 

гамҽллҽрегезнең ҽҗерен Аллаһ хозурында табарсыз. Аллаһ сезнең кылган 

гамҽллҽрегезне, ҽлбҽттҽ, күрүче. 

2|111|Яһүдлҽр һҽм насаралар ҽйтҽлҽр: "Җҽннҽткҽ һичкем кермҽс, мҽгҽр 

яһүдлҽр яки насаралар керер", – дип. Ҽмма аларның бу сүзлҽре – алдана 

торган бушка ҿметлҽнүдер. Ҽгҽр җҽннҽткҽ без генҽ керҽбез дигҽн сүзегез 

дҿрес булса, дҽлиллҽрегезне китерегез! Бу сүзлҽрне Аллаһ ҽйттеме? 

2|112|Бер кеше йҿзен Аллаһуга тҽслим кылса, ягъни Аллаһуның барча 

хҿкемнҽренҽ риза булып, бҿтен вҿҗүден Аллаһуга тапшырса, һҽм яхшылыкны, 

изге гамҽллҽрне кылучы булса, аның ҽҗере Раббысы хозурында, аларга 

ахирҽттҽ курку һҽм кҿенү булмас. 

2|113|Яһүд ҽйтте: "Насара хак диндҽ түгел", – дип. Насара ҽйтте: "Яһүд 

хак диндҽ түгел", – дип. Үзлҽре Аллаһ китабын укылар, лҽкин Аллаһ 

хҿкемнҽрен бозып, диннҽрен батыл кылдылар. (Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган 

бидҽгатьчелҽр дҽ нҽкъ мҿшриклҽр ҽйткҽн сүзне ҽйтҽлҽр. Ягъни, Коръҽн 

дҽлиллҽре белҽн генҽ дин тотучы, хак мҿэминнҽрне яманлыйлар, аларның дине 

дҿрес түгел дилҽр). Аллаһ аларның хыйлафлык кылган сүзлҽре вҽ гамҽллҽре 

белҽн кыямҽт кҿнне араларында хҿкем итҽр. 

2|114|Аллаһ хҿкемнҽре йҿреп торган, Коръҽннҽн вҽгазь сҿйлҽнеп Ислам 

тҽрбиясе бирелҽ торган мҽсҗидлҽрдҽ Аллаһуга гыйбадҽт кылудан, Коръҽндҽге 

Аллаһ хҿкемнҽрен сҿйлҽүдҽн хак мҿэминнҽрне тыйган һҽм шундый мҽсҗидлҽрне 

юк итҽргҽ тырышкан, фҽсыйк хҽтле залим кеше булырмы? Ул залимнҽргҽ 

хакыйкый Аллаһ мҽсҗидлҽренҽ керү насыйп булмады, мҽгҽр куркучы хҽлдҽ 

керерлҽр. Ягъни мҿселманнар ирекле һҽм кҿчле булганда, ул залимнҽр 

мҿселманнардан куркып, яшеренеп кенҽ керерлҽр. Аларга дҿньяда лҽгънҽт, 

ахирҽттҽ олугь гҽзабдыр. (Аллаһ хҿкемнҽре йҿрегҽн вҽ Коръҽн белҽн гамҽл 

кыла торган мҽсҗидлҽр генҽ Аллаһ мҽсҗидедер. Аллаһу тҽгалҽ мҽсҗидлҽрендҽ 

кҽфер хҿкеме йҿрергҽ тиеш түгел. Мҽсҗидтҽ кем хҿкеме йҿресҽ, шул затка 

сҽҗдҽ кылу буладыр. Димҽк, кҿфер хҿкеме йҿресҽ, кҽфергҽ сҽҗдҽ кылу 

буладыр. Раббым сакла!). 

2|115|Кояш чыга торган һҽм кояш бата торган тарафта, ҽлбҽттҽ, Аллаһу 

тҽгалҽнекедер. Күңелегез Аллаһуда булса, кайсы якка юнҽлсҽгез дҽ, Аллаһ 

ризасын табарсыз. Бит Аллаһ рҽхмҽт кылуда киңлек иясе һҽм күңеллҽрне 

белүче. (Намаздан башка булган зекерлҽрдҽ һҽм изге эшлҽрне кылганда, 

кыйблага юнҽлү лҽзем түгел. Сҽфҽрдҽ булганда томан яки болыт булу сҽбҽбле 

кыйбла табылмаса, күңел кайсы якны кыйбла дип тапса, шунда юнҽлеп намаз 

уку лязем буладыр). 

2|116|Яһүдлҽр һҽм насаралар ҽйттелҽр: "Аллаһ бала тудырды", – дип. Аллаһ 

бала тудыру кимчелегеннҽн пакь, җирдҽ һҽм күклҽрдҽ булган барча мҽхлук 

аныкы. Барчасы да Аллаһуга итагать итҽлҽр һҽм Аңа гына гыйбадҽт кылалар. 

(Яһүдлҽр Гозҽерне Аллаһуның угьлы дилҽр, насаралар Гыйсаны Аллаһуның 

угьлы дилҽр, фҽрештҽлҽрне Аллаһуның кызлары дилҽр. Аларның бу сүзлҽре иң 

зур ялган сүзлҽрдер). 

2|117|Аллаһу тҽгалҽ үзенең кодрҽте белҽн күклҽрне һҽм җирне тҿзүче. Ҽгҽр 

Аллаһ бернҽрсҽне тҿзергҽ телҽсҽ: "Бар бул", – дип ҽйтер, шунда ук тҿзелеп 

бар булыр. 

2|118|Аллаһуны танымаган ахмаклар ҽйттелҽр: Аллаһ безнең белҽн сҿйлҽшсҽ 

иде, яки берҽр галҽмҽт күрсҽтсҽ иде, шуннан соң Аллаһуга иман китерер 



идек", – дип. Ҽүвҽлге ахмак кавем дҽ боларның кеби сүз ҽйтте, ягъни Муса 

г-мнҽн безгҽ Аллаһуны күрсҽт, диделҽр. Аларның күңеллҽре бер-берсенекенҽ 

охшады. Дҿреслектҽ, Без аятьлҽребезне ачык бҽян кылдык, һҽрвакыт хаклыкта 

булган кавем ҿчен. 

2|119|Шиксез, Без сине хак дин белҽн җибҽрдек. Коръҽн белҽн гамҽл 

кылучыларны җҽннҽт белҽн шатландыручы һҽм аның белҽн гамҽл кылмаучыларны 

җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы итеп. Син җҽһҽннҽм ҽһеллҽре ҿчен соралмыш 

булмассың, ягъни алар ҿчен җавап бирмҽссең. 

2|120|Яһүдлҽр һҽм насаралар синнҽн һич риза булмаслар, аларга ияреп, 

диннҽренҽ кергҽнеңҽ чаклы. Син аларга ҽйт: "Диндҽ Аллаһ һидҽяте генҽ 

һидҽятдер". Сиңа барча дҽлиллҽр килгҽннҽн соң мҿшриклҽрнең һҽм 

бидҽгатьчелҽрнең нҽфеслҽре телҽгҽн нҽрсҽлҽргҽ иярсҽң, газабымнан котылу 

ҿчен Аллаһудан башка якын зат һҽм ярдҽмче тапмассың. 

2|121|Без китап биргҽн кешелҽр, Аллаһ китабын хак уку белҽн укылар, һҽр 

сүзенҽ ышанып гамҽл кылалар, алар хак мҿэминнҽр. Аллаһ китабына 

ышанмаучылар һҽлак булучылар. 

2|122|Ий Ягъкуб балалары! Мин сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽремне һҽм фазыйлҽттҽ 

сезне бҿтен дҿнья кешелҽреннҽн артык кылганымны хҽтерлҽгез! 

2|123|Куркыгыз кыямҽт кҿненнҽн! Ул кҿндҽ бер кешегҽ икенче кеше ҿчен җҽза 

кылынмас, ул кҿндҽ ґҽзабтан котылу ҿчен берҽр нҽрсҽ бирим дисҽ кабул 

ителмҽс, ул кҿндҽ шҽфҽгать итҽргҽ телҽгҽн кеше шҽфҽгать итҽ алмас, һҽм 

аларга ярдҽмче дҽ булмас. 

2|124|Янҽ Ибраһим пҽйгамбҽрнең эшлҽрен хҽтерлҽгез! Раббысы Ибраһимны 

боерган эшлҽр белҽн сынады. Ибраһим г-м йҿклҽтелгҽн эшлҽрне үтҽгҽч, Аллаһ 

ҽйтте: "Ий Ибраһим! Мин сине кешелҽргҽ Имам итеп билгелҽдем". Ибраһим г-м 

ҽйтте: "Ий Раббым! нҽселемне дҽ Имамнар кыл!" Аллаһ ҽйтте: "Имам кылыр 

ҿчен булган вҽгъдҽм залимнҽргҽ ирешмҽс". Чҿнки Ибраһим г-м нҽселеннҽн 

Имам булырга яраклы изге кешелҽрдҽ булган, һҽм яраксыз залимнҽре дҽ 

булган. (Түбҽндҽге эшлҽр Ибраһим г-мнең сҿннҽт гамҽллҽредер: Мисвҽк 

кулланмак, госелдҽ тамакка су алып гаргара кылмак, борын эченҽ су алмак, 

мыек кисмҽк, сакал тарамак, тырнак кисмҽк, гаурҽт тҿклҽрен кырмак, ир 

баланы сҿннҽтлҽмҽк, истинҗҽ кылмак, култык тҿген кырмак. Бу эшлҽрне һҽр 

мҿселман эшлҽргҽ бурычлы). 

2|125|Янҽ хҽтерлҽгез! Кҽгъбатулланы кешелҽргҽ кайтачак урын итеп кылдык. 

(Бҿтен дҿньядан мҿселманнар анда барып һҽр елны хаҗ гамҽллҽрен үтилҽр.) 

Шулай үк Кҽгъбатулланы кешелҽргҽ имин урын итеп кылдык. Инде Ибраһим г-м 

аяк баскан урынны намаз укый торган урын итеп алыгыз! Ягъни Кҽгьба 

ҽйлҽнҽсендҽ намаз укыгыз. Ибраһим г-м белҽн Исмҽгыйль г-мгҽ ҽмер кылдык: 

"Хаҗ кылучылар, вҽ Мҽккҽдҽ торучылар һҽм кҽгъба ҽйлҽнҽсендҽ намаз 

укучылар ҿчен Минем ҿем-Кҽгъбаны сынымнардан, батыл диннҽн, бидҽгать 

гамҽллҽрдҽн һҽм нҽҗеслҽрдҽн пакьлагыз!" – дип. 

2|126|Янҽ хҽтерлҽгез Ибраһим г-мнең ҽйткҽнен: "Ий Раббым, бу Мҽккҽ 

шҽһҽрен имин кыл һҽм Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ ышанучыларны тҿрле 

җимешлҽр белҽн ризыкландыр". Аллаһ ҽйтте: "Мҽккҽ кешелҽрнең кҿферлҽрен дҽ 

ризыкландырырмын, лҽкин Мин аларны аз гына файдаландырырмын, соңра аларны 

ахирҽттҽ ут газабына кайтарырмын". Нинди яман кайтарылачак урын! 

2|127|Ибраһим илҽ Исмҽгыйль Кҽгъбатулланың нигезен күтҽргҽч: "Ий 

Раббыбыз! Эшебезне кабул ит! Син ишетүче һҽм күңеллҽрне белүчесең", – дип 

дога кылдылар. 

2|128|Ий Раббыбыз! Икебезне дҽ үзеңҽ итагать итүче мҿселманнардан кыл һҽм 

нҽселебездҽн дҽ мҿселман булган җҽмҽгатьне насыйп ит һҽм безгҽ хаҗ 

гамҽллҽрен ҿйрҽт вҽ тҽүбҽлҽребезне кабул итеп гҿнаһларыбызны гафу ит! 

Син, ҽлбҽттҽ, тҽүбҽлҽрне кабул итүче, рҽхимлесең. 



2|129|Ий Раббыбыз! Бездҽн соң нҽселебезгҽ үзлҽре арасыннан пҽйгамбҽр 

күндер! Ул пҽйгамбҽр ҿйрҽтер аларга Синең китабыңны һҽм ислам диненең 

бҿтен хҿкемнҽрен һҽм пакьлҽр аларны мҿшриклектҽн, бидҽгать гамҽллҽрдҽн 

һҽм хҽрам нҽҗеслҽрдҽн. Ий Раббыбыз! Шиксез Сиңа тиңдҽш юк, кҿч-кодрҽт 

иясесең һҽм һҽр эшне мҽслихҽтче кылучысың. 

2|130|Ибраһим г-м тоткан ислам диненнҽн һичкем баш тартмас, мҽгҽр үз-

үзенҽ ахмаклык кылган җҽһил кеше генҽ баш тартыр. Шиксез, Ибраһим г-мне 

Үзебез дҿньяда Имамга һҽм пҽйгамбҽрлеккҽ сайладык, һҽм ул ахирҽттҽ 

изгелҽр белҽн җҽннҽттҽ булыр. 

2|131|Ибраһим г-мгҽ Раббысы ҽйтте: "Аллаһуга итагать итеп чын мҿселман 

бул!" Ибраһим г-м ҽйтте: "Бҿтен галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһуга итагать 

итеп чын мҿселман булдым", – дип. 

2|132|Ибраһим г-м угылларына васыять ҽйтте һҽм ҽмер бирде: "Ий угылларым, 

шиксез, Аллаһ сезгҽ ислам динен ирекле итте. Дҿрес һҽм ныклап Аллаһ динен 

тотыгыз! Динегез була торып, кҽфер булмагыз, мҿселман булып яшҽп, 

мҿселман булып үлегез!" Ягькуб г-мдҽ угылларына шул ук сүзлҽрне ҽйтте. 

Яһүдлҽр исҽ Ягъкуб безгҽ: "Яһүдлекне ташламагыз, дип ҽйтте", – диделҽр. 

(Түбҽндҽге аять шул хакта инде). 

2|133|Ий яһүдлҽр! Ягькуб пҽйгамбҽр үлер алдында сез аның янында идегезме? 

Ул сезгҽ сез ҽйткҽн сүзлҽрне ҽйттеме? Юк, ҽйтмҽде. Менҽ ул угылларын җыеп 

ҽйтте: "Мин үлгҽннҽн соң нҽрсҽгҽ гыйбҽдҽт кылырсыз?" Угыллары ҽйтте: "Син 

үлгҽч синең Илҽһҽңҽ, вҽ аталарың – Ибраһим, Исмагыйл, Исхакларның 

Илҽһҽсенҽ гыйбҽдҽт кылырбыз, Ул Аллаһ – тиңдҽше юк, бер генҽ Илҽһедер. 

Без Аңа буйсынучы мҿселманнарбыз". 

2|134|Зекер ителгҽн пҽйгамбҽрлҽр һҽм аларның ҿммҽтлҽре дҿньядан үтеп 

киттелҽр, кҽсеп иткҽн сҽваблары һҽм гҿнаһлары үзлҽренҽ. Сезнең дҽ кҽсеп 

иткҽн сҽвабларыгыз һҽм гҿнаһларыгыз үзегезгҽдер. Аларның эшлҽгҽн 

эшлҽреннҽн соралмассыз. 

2|135|Яһүдлҽр ҽйтте: "Яһүд булыгыз, туры юлга күнҽрсез", – дип. Насаралар 

ҽйттелҽр: "Насара булыгыз, туры юлга күнҽрсез" – дип. Син аларга ҽйт: 

"Туры юл яһүд динендҽ дҽ түгел, насара динендҽ дҽ түгел. Шиксез, туры юл 

– Ибраһим г-м тоткан дин, ул батылдан хакка авышты һҽм ул мҿшриклҽрдҽн дҽ 

булмады. Ҽлбҽттҽ аның дине хак, аның диненҽ иярегез!" 

2|136|Ий мҿэминнҽр ҽйтегез: "Аллаһуга һҽм үзебезгҽ иңдерелгҽн Коръҽнгҽ 

һҽм Ибраһим, Исмагыйл, Исхак, Ягькуб пҽйгамбҽрлҽргҽ иңдерелгҽн вҽхийгҽ, 

аларның балаларына иңдерелгҽн вҽхийгҽ, Мусага иңдерелгҽн Тҽүратка һҽм дҽ 

барча пҽйгамбҽрлҽргҽ иңдерелгҽн вҽхийлҽргҽ ышандык, пҽйгамбҽрлҽрне берсен 

икенчесеннҽн аермыйбыз, барчасына бертигез ышанабыз, һҽм Аллаһуга итагать 

итеп, мҿселман булабыз", – дип. 

2|137|Ҽгҽр яһүд һҽм насара, сезнең кебек пҽйгамбҽрлҽргҽ дҽ, китапларга 

да, барчасына ышанып, Коръҽн белҽн гамҽл кылсалар иде, ҽлбҽттҽ, туры юлга 

күнелер иделҽр. Ҽгҽр бу эшлҽрдҽн баш тартсалар, ул вакытта алар, ҽлбҽттҽ, 

адашмакталар. Коръҽн белҽн гамҽл кылучы кешелҽрнең һидияттҽ икҽнлеклҽрен 

һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы кешелҽрнең адашканлыкларын ачыклау, сиңа 

ярдҽм бирергҽ Аллаһ үзе җитҽдер. Ул ишетүче һҽм белүче. 

2|138|Коръҽн хҿкемнҽре Аллаһ динедер, шул дингҽ керегез! Аллаһ диненнҽн 

күркҽмрҽк дин булырмы? Шулай булгач, Аллаһ динен кабул итегез, һҽм 

Аллаһуга гына гыйбадҽт кылабыз һҽм Аңа гына итагать итҽбез, диегез! 

2|139|Янҽ, ий сез яһүдлҽр вҽ насаралар һҽм бидҽгҽтче мҿселманнар! Аллаһ 

хҿкемнҽре хакында безнең белҽн тартышасызмы? Батыл гамҽллҽрегезне, ялган 

дҽлиллҽрегезне дҿрес димҽкче буласызмы? Бит Аллаһ сезнең да, безнең дҽ 

Раббыбыз. Без Коръҽн белҽн гамҽл кылсак, файдасы үзебезгҽ булыр. Сез 

Коръҽн белҽн гамҽл кылмасагыз, зарары үзегезгҽ булыр. Без Аллаһуга 

гыйбҽдҽт кылуда һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылуда ихласбыз. 



2|140|Ҽйҽ, сез ҽйтҽсезме: "Ибраһим, Исмагыйл, Исхак, Ягькуб һҽм башка 

пҽйгамбҽрлҽр яһүд динендҽ яки насара динендҽ иделҽр", – дип? Син аларга 

ҽйт: "Пҽйгамбҽрлҽрнең кайсы диндҽ булганлыкларын сезме белүчерҽк, яки 

Аллаһ белүчерҽкме? Пҽйгамбҽрлҽр хакында белгҽн нҽрсҽсен Аллаһудан яшереп 

маташкан кеше хҽтле залим кеше булырмы? Бит Аллаһ сезнең кылган 

эшлҽрегездҽн һич гафил түгел". 

2|141|Зекер ителгҽн пҽйгамбҽрлҽр һҽм аларның ҿммҽтлҽре дҿньядан үтеп 

киттелҽр. Кҽсеп иткҽн сҽваблары һҽм гҿнаһлары үзлҽренҽдер. Сезнең дҽ 

кҽсеп иткҽн сҽвабларыгыз һҽм гҿнаһларыгыз үзегезгҽдер. Аларның кылган 

эшлҽреннҽн ахирҽттҽ сез соралмассыз. 

2|142|Кешелҽрнең надан ахмаклары ҽйтерлҽр: "Мҿселманнарны нҽрсҽ мҽҗбүр 

итте кыйблаларын ташлап башка тарафка юнҽлергҽ?" Чҿнки Мухҽммҽд г-м 

Мҽдинҽгҽ күчкҽч, сигез ай мҽсҗид Ҽкъсага юнҽлеп намаз укыдылар. Соңыннан 

Аллаһудан ҽмер булды, мҽсҗид Хҽрамга юнҽлеп укырга. Бу хҽлне мҿшриклҽр 

белгҽч: "Мухҽммҽд кыйбласын ташлады, диненнҽн чыкты", – диделҽр. Кояш 

чыгыш тарафы да, кояш батыш тарафы да Аллаһу тҽгалҽнекедер. Аллаһ, үзе 

телҽгҽн бҽндҽсен туры юлга күндерер. 

2|143|Ий Мухҽммҽд ҿммҽте сезне хак кыйблага күндергҽнебез кебек, сезне 

гадел, туры җҽмҽгать кылдык, бу эшегез белҽн бҿтен дҿнья кешелҽренҽ шаһид 

булуыгыз ҿчен, һҽм Мухҽммҽд г-мдҽ сезнең хаклыкта булуыгызга шаһит булсын 

ҿчен. Ий Мухҽммҽд г-м, авыштырмадык сине ҽүвҽлге кыйблаң мҽсҗид Ҽкъсадан 

мҽсҗид Хҽрамга, мҽгҽр авыштырдык белмҽк ҿчен, шул вакытта кем пҽйгамбҽргҽ 

риза булып иярер, кем риза булмыйча диненнҽн чыгар. Шиксез, кыйбланы 

алыштыру авыр булды иманы загыйф кешелҽргҽ, хҽттҽ кайберлҽре диннҽн 

чыгып, кҽфер булдылар. Кыйбла алышынгач, яһүдлҽр ҽйттелҽр: "Мҽсҗид 

Ҽкъсага юнҽлеп укыган намазларыгыз юкка чыкты", – дип. Аллаһ ҽйтте: 

"Аллаһ сезнең иманыгызны һҽм савабыгызны югалтыр булмады". Дҿреслектҽ, 

Аллаһ кешелҽргҽ рҽхмҽт кылучы, аларны кызганучы. 

2|144|Ҽлбҽттҽ, күрҽбез, ий Мухҽммҽд г-м, йҿзеңне күккҽ күтҽреп торуыңны. 

(Мухҽммҽд г-м кыйбла үзгҽрмҽс борын ук, Ибраһим г-м тҿзегҽн 

кҽгьбаттулланы кыйбла булуын тели иде. Шул хакта Җҽбраилгҽ Аллаһ белҽн 

сҿйлҽш дигҽн иде, Җҽбраил сҿйлҽшергҽ вҽгъдҽ биреп китте. Шуннан соң күккҽ 

карап Җҽбраилне кҿтҽр булды). Ҽлбҽттҽ, сине үзең телҽгҽн кҽгъбаттуллага 

юнҽлдерербез. Менҽ хҽзер йҿзеңне юнҽлдер мҽсҗид Хҽрам эчендҽге 

Кҽгъбаттуллага! Кайда гына булсагыз да йҿзлҽрегезне Кҽгъбаттуллага 

юнҽлдерегез! Китап ҽһеллҽре яһүд һҽм насара, ҽлбҽттҽ, белҽлҽр 

Кҽгьбаттулланың Аллаһ тарафыннан кыйбла ителгҽнлеген. Аллаһ аларның 

эшлҽгҽн эшлҽреннҽн гафил түгел. 

2|145|Ий Мухҽммҽд г-м, китаби кҿферлҽргҽ кыйбла хакында Коръҽннҽн бҿтен 

дҽлиллҽрне китерсҽң дҽ, алар һаман да синең кыйблаңа иярмҽслҽр, син да 

аларның кыйбласына иярүче түгелсең. Һҽм алар да бер-берсенең кыйблаларына 

иярүче түгеллҽр. Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа һҽрнҽрсҽ турында ачык дҽлиллҽр 

килгҽннҽн соң кҿферлҽрнең, бидҽгатьче мҿшриклҽрнең телҽклҽренҽ иярсҽң, 

алар ҽйткҽнчҽ эш кылсаң, яки аларның батыл гамҽллҽрен ислам диненҽ 

кертсҽң, ул вакытта син залимнҽрдҽн булырсың. 

2|146|Без китап биргҽн – яһүд һҽм насара Мухҽммҽд г-мне үз балаларын 

таныган кебек таныйлар. Алардан бер фирка белҽлҽр аның пҽйгамбҽр 

икҽнлеген, лҽкин хакны яшерҽлҽр, Коръҽнгҽ һҽм пҽйгамбҽргҽ ышанмыйлар. 

2|147|Хаклык Раббыңнан, ягъни Аллаһудан килгҽн вҽхий һҽммҽсе хак, вҽхийгҽ 

шиклҽнүчелҽрдҽн булма! 

2|148|Һҽр миллҽтнең үз кыйбласы бар, һҽрберсе үз кыйбласына юнҽлер. Лҽкин 

мҿшриклҽрнең кыйблалары батыл. Ҽммҽ мҿселманнарның кыйбласы хак 

кыйбладыр. Сез мҿселманнар яхшы эштҽ ярышыгыз һҽм алга чыгыгыз! Кайда 



гына булсагыз да, Аллаһ барыгызны да хҿкем итҽр ҿчен бер урынга җыяр, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽдер. 

2|149|Сҽфҽргҽ кайсы урыннан чыксаң да, намаз укыганда йҿзеңне 

кҽгъбаттуллага юнҽлдер! Бу эш Раббыңнан хак булган ҽмердер, Аллаһ сезнең 

эшлҽгҽн эшлҽрегездҽн гафил түгел. 

2|150|Сҽфҽргҽ кайсы урыннан чыксаң да, намаз укыганда йҿзеңне 

кҽгъбаттуллага юнҽлдер. Кайсы урыңда булсагыз да, йҿзлҽрегезне Аллаһ 

йорты тарафына юнҽлдерегез! Сезне шелтҽ кылырга яһүд вҽ насарага урын 

калмасын ҿчен. Мҿселманнар мҽсҗид Ҽкъсага юнҽлгҽндҽ яһүдлҽр ҽйттелҽр: 

"Динебезне кабул итмҽделҽр, кыйблабызны кабул иттелҽр", – дип. Насаралар 

ҽйтте: "Мҿселманнар барча пҽйгамбҽрнең кыйбласы кҽгьбаттулланы 

ташладылар", – дип. Кешелҽрнең залимнҽре кҽгьбаттуллага юнҽлмҽслҽр һҽм 

сезнең белҽн тартышырлар, сезне тҿрлечҽ шелтҽ кылырлар. Алардан 

курыкмагыз, Миннҽн генҽ куркыгыз! кҽгъбаттуллага юнҽлергҽ сезгҽ ҽмер 

бирдем ниґмҽтлҽремне сезгҽ тҽмам итеп бирмҽк ҿчен. Бҽлки шҿкер итеп, туры 

юлга күнелерсез! 

2|151|Без сезнең арагызга үзегез кеби бер кешене расүл итеп җибҽрдек. Ул 

расүл сезгҽ Безнең аятьлҽребезне укый, сезне мҿшриклек нҽҗесеннҽн 

пакьлый, Аллаһ китабын һҽм хҿкемнҽрен ҿйрҽтҽ һҽм белмҽгҽнегезне сезгҽ 

белдерҽ. (Ий мҿэминнҽр! Бҿтен дҿнья кешелҽрен адаштырган, аздырган 

талаштырган, сугыштырып, яшь, кан түктергҽн һҽм хак динне бозып, нурын 

сүндергҽн кабахҽт нҽрсҽне белү һҽрбер гакыллы һҽм иманлы кешегҽ фарыздыр. 

Бу кабахҽт нҽрсҽ – дҿньяның гомере буена буыннан-буынга күчеп килгҽн 

бидҽґҽт гамҽллҽр. Шул бидҽґҽт гамҽллҽр тҽэсире белҽн юк-бар нҽрсҽлҽргҽ 

табыну, мҽҗүсилек килеп чыккан, һҽм ислам динен бозып, яһүди һҽм насара 

диннҽре килеп чыккан. Ислам динендҽ булган кешелҽр дҽ, тҿрле мҽзһҽблҽргҽ, 

тҿрле фиркалҽргҽ бүленгҽннҽр, шулай ук ишанмҿридлек вҽ каберлҽргҽ сҽҗдҽ 

эшлҽре, һҽм багучылык, тҿрле хорафҽт, ырым зҽхмҽтлҽре бҿтен дҿньяга 

җҽелгҽн. Тҿрле усал кешелҽр, дҿнья дҽрҽҗҽсенҽ ирешмҽк вҽ дҿнья малын 

ауламак ҿчен бидҽґҽт гамҽллҽрне кармак вҽ капкан итеп кулланмакталар. 

Ачык авыз гафиллҽр исҽ, шул усалларга малларын да, иманнарын да биреп, 

буш калалар. Бу һҽлакҽтлектҽн котылырга юл фҽкать бер генҽ. Ул – Коръҽн 

юлыдыр. Коръҽн белҽн тҽрбиялҽнмичҽ, аның хҿкемнҽрен үтҽмичҽ һҽм Коръҽн 

күрсҽткҽн юлдан гына бармыйча, һичкем һҽлакҽтлектҽн котыла алмас!) 

2|152|Ислам дине сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽремнең иң зурысы, шҿкер йҿзеннҽн 

Мине зекер итегез! Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнегез, ҽмерлҽрен үтҽгез, 

тыйганнарыннан тыелыгыз, шуны башкаларга да ирештерегез! Мине зекердҽн 

куймагыз, нигъмҽтлҽремне онытмагыз, шулай булсагыз, Мин дҽ сезне дҿнья 

һҽм ахирҽт рҽхмҽтемҽ алырмын. Нигъмҽтлҽремҽ шҿкер итүдҽн баш тартып, 

кҿферлек кылмагыз! 

2|153|Ий мҿэминнҽр! Дҿньяда һидҽятле, ахирҽттҽ җҽннҽтле булу ҿчен 

кҿрҽшүегездҽ Аллаһудан ярдҽм сорагыз – тормыш вҽ дин юлындагы тҿрле 

авырлыкларга сабыр итеп, чыдамлы булу белҽн һҽм намазларыгызны вакытында 

үтҽү белҽн. Шиксез, Аллаһ чыдамлы мҿэминнҽр белҽн бергҽ. 

2|154|Сез Аллаһ юлында сугышып шҽһид булган мҿэминнҽрне: "Үлеклҽр", – дип 

ҽйтмҽгез! Бҽлки алар Аллаһ хозурында тереклҽрдер, лҽкин сез сизмисез. 

2|155|Ий мҿэминнҽр! Без сезне, ҽлбҽттҽ, сыныйбыз куркынычлардан бер 

куркыныч биреп, ачлык биреп, малларыгызны киметеп, сҽлҽмҽтлеклҽрегезне 

киметеп, кетмҽгҽндҽ якыннарыгызны үтереп, игеннҽрегезне һҽм бакча 

җимешлҽрегезне киметеп. Аллаһудан сынар ҿчен бирелгҽн тҿрле авырлыкларга 

риза булып һаман Аллаһ юлыннан баручы чыдамлы мҿэминнҽрне Аллаһуның 

рҽхмҽте вҽ җҽннҽте белҽн шатландыр! 



2|156|Ул чыдамлы мҿэминнҽргҽ бер кайгы килсҽ: "Без, ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

бҽндҽлҽре һҽм хҿкемгҽ Аллаһуга кайтучыларбыз, шуның ҿчен Аллаһ биргҽн 

казаларга сабыр итебез", – дилҽр. 

2|157|Бҽлҽ-казаларга риза булып, сабыр итүче мҿэминнҽргҽ Раббыларыннан 

гафу итмҽк һҽм рҽхмҽт кылмактыр. Шуның белҽн бергҽ алар туры юлга 

күнүчелҽр. 

2|158|Сафа һҽм Мҽрвҽ таулары, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга гыйбадҽт кыла торган 

урыннарның билгелҽредер. Берҽү, Кҽгьбаттулланы таваф кылып, хаҗ 

гамҽллҽрен үтҽсҽ, яки нҽфел-хаҗ кылса, ул кешегҽ гҿнаһ юктыр Сафа һҽм 

Мҽрвҽ тауларын таваф кылуда. Ягъни, фарыз хаҗга хҽтле яки хаҗдҽн соң шул 

тауларны таваф кылучыга гҿнаһ юк, ҽлбҽттҽ, сҽваб бар. Берҽү фарыз хаҗда 

бу тауларны таваф кылганнан соң янҽ нҽфел тавафны кылса, шиксез, Аллаһ 

ҽҗерен бирүче һҽм белүчедер. 

2|159|Шиксез, явыз галимнҽр Без иңдергҽн ачык аңлатмаларны һҽм туры юлны 

кешелҽрдҽн яшерҽлҽр, Коръҽндҽ кешелҽр ҿчен һҽр нҽрсҽне ачык бҽян 

кылганыбыздан соң. Аларны Аллаһ лҽгънҽт кыла һҽм барча лҽгънҽт кылучылар 

лҽгънҽт кылалар. 

2|160|Ҽгҽр тҽүбҽ итсҽлҽр, Коръҽн белҽн гамҽл кылып тҿзҽлсҽлҽр, һҽр 

яшергҽн яки үзгҽрткҽн аятьлҽрне дҿреслҽп кешелҽргҽ ирештерсҽлҽр, шул 

вакытта тҽүбҽлҽрен кабул итеп, гҿнаһларын гафу итҽрмен. Ҽлбҽттҽ, Мин 

тҽүбҽне кабул итүче, рҽхимле. 

2|161|Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган кешелҽр – тҽүбҽ итмичҽ, 

Коръҽнгҽ кайтмыйча, кҽфер хҽллҽрендҽ үлделҽр. Аларгадыр Аллаһуның лҽгнҽте 

һҽм фҽрештҽлҽрнең һҽм барча кешелҽрнең лҽгънҽте! 

2|162|Алар – ґҽзабта, лҽгънҽт астында мҽңге калырлар, алардан ґҽзаб 

җиңелҽйтелмҽс һҽм аларга рҽхмҽт карау белҽн карау да булмас. 

2|163|Ий кешелҽр! Сезнең Илҽһегезнең тиңдҽше юк – бер генҽ Илҽһедер. Ул – 

Аллаһ барча барлыкка рҽхимле. 

2|164|Җир һҽм күклҽрнең тҿзелешендҽ, тҿн белҽн кҿннең бер-берсенҽ каршы 

булуларында, кешелҽргҽ кирҽк нҽрсҽлҽрне күтҽреп диңгезлҽрдҽ корабларның 

йҿрүендҽ, күктҽн яңгыр яудырып, Аллаһу тҽгалҽнең үлгҽн җирне тергезүендҽ, 

җир ҿстендҽ һҽртҿрле хайваннарны халык кылуында, җилне һҽм җир белҽн күк 

арасында болытны йҿртүендҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһуның барлыгына һҽм берлегенҽ 

иман китерү ҿчен шиксез ачык дҽлиллҽр бар. 

2|165|Аллаһудан башканы Аллаһ тотучы мҿшриклҽр сынымларын Аллаһуны сҿйгҽн 

кеби сҿялҽр. Ҽммҽ Аллаһуга нык ышанган чын мҿэминнҽр Аллаһуны каты сҿю 

белҽн сҿялҽр. Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча, үзлҽренҽ золым кылган кешелҽр 

белсҽлҽр иде ахирҽттҽ җҽһҽннҽм ґҽзабын күргҽндҽ, барча куҽт Аллаһуныкы 

икҽнлеген, һҽм Аллаһ каты ґҽзаб кыйлучы икҽнлеген, дҿньяда вакытта 

белсҽлҽр иде! Ҽлбҽттҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылып, Аллаһуга гына гыйбҽдҽт 

кылыр иделҽр. 

2|166|Ул залимнҽрнең ияртүчелҽре җҽһҽннҽм газабын күргҽндҽ үзлҽренҽ 

иярүчелҽрдҽн бизҽчҽклҽрен һҽм араларында дуслык киселҽчҽген дҿньяда 

вакытта белсҽлҽр иде! Ҽлбҽттҽ, ул адашкан галимнҽр кешелҽрне адашу юлына 

чакырмаслар иде, бҽлки Коръҽн белҽн гамҽл кылырга чакырыр иделҽр. 

2|167|Ияртүче залимнҽргҽ иярүчелҽр җҽһҽннҽм ґҽзабын күргҽндҽ: "Ҽгҽр без 

дҿньяга кире кайтарылсак, ҽлбҽттҽ, алардан бизҽр идек, алар бездҽн бизгҽн 

кебек", – диҽчҽклҽрен дҿньяда вакытта белсҽлҽр иде! Ҽлбҽттҽ, ул 

залимнҽргҽ иярмичҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылырга ҿйрҽтүчелҽргҽ иярер 

иделҽр. Ул ияртүче һҽм иярүче залимнҽргҽ җҽһҽннҽм газабын күрсҽткҽнебез 

кеби, аларның гҿнаһлы эшлҽрен үзлҽренҽ күрсҽтербез, ґҽзаб ҿстенҽ хҽсрҽт 

булсын ҿчен, алар җҽһҽннҽм газабыннан чыкмаслар. (Бу җҽзалар Коръҽн 

ингҽнче Тҽүрат, Инҗил белҽн гамҽл кыйлмаучыларга булса, Коръҽн иңгҽннҽн 

соң Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы бҿтен дҿнья кешелҽренҽдер. Бидеґҽт 



гамҽллҽрне үтҽргҽ чакыручылар һҽм аларга ияреп, бидеґҽт гамҽллҽрне 

кылучылар, шиксез, җҽһҽннҽмгҽ юнҽлделҽр, баргач күрерлҽр). 

2|168|Ий кешелҽр! Җирдҽ булган пакь, хҽлҽл ризыкларны гына ашагыз! Вҽ 

шайтан эзенҽ кермҽгез, ул сезгҽ ачык дошман! 

2|169|Шайтан сезне фҽкать тҿрле яман эшлҽргҽ: зина кылу, хҽмер эчү һҽм 

хатыннарның ґҽүрҽт ҽгъзаларын күрсҽтеп йҿрүлҽре кеби фҽхеш эшлҽргҽ ҿнди, 

һҽм Аллаһ хакында дҽлилсез ялган сҿйлҽргҽ котыртадыр. Аллаһудан куркыгыз, 

шайтанга һич иярмҽгез! 

2|170|Мҿшриклҽргҽ һҽм бидеґҽтче мҿселманнарга һичкемгҽ, һичнҽрсҽгҽ 

иярмҽгез, фҽкать Аллаһ иңдергҽн Коръҽн хҿкемнҽренҽ иярегез, дип ҽйтелсҽ, 

алар ҽйтҽлҽр: "Ата-бабаларыбызны нинди юлда тапсак, шул юлга иярҽбез, 

алар кылган гамҽллҽрне кылабыз, алар юлыннан чыкмыйбыз", – дилҽр. Ҽйҽ, 

аларның ата-бабалары ислам диненең хаклыгыннан һич нҽрсҽ белмҽүче һҽм 

туры юлны тапмаучы иделҽр түгелме? "Ҽүвҽлгелҽр белмҽгҽнме ҽллҽ", – дип 

сукыр хҽлендҽ сукырларга ияргҽн кеше, туры юлны һич тҽ тапмас! 

2|171|Коръҽнгҽ ышанмаучы яки аның хҿкемнҽрен тотмаучы кяферлҽрнең мисалы: 

бер кеше тарафыннан кычкырып чакырылган хайван кебилҽр. Ул хайван тавышны 

ишетеп, чакыруны белсҽ дҽ, башка сүзнең мҽгънҽсен белми. Шул хайван кеби, 

кешелҽр хак сүзне ишетүдҽн саңгыраулар, хак сүзне сҿйлҽүдҽн телсезлҽр һҽм 

гыйбрҽтлҽрне күрүдҽн сукырлар, шуның ҿчен Коръҽнне һич аңламаслар. 

2|172|Ий мҿэминнҽр! Без сезгҽ биргҽн пакь, хҽлҽл ризыклардан гына ашагыз 

һҽм Аллаһуга шҿкер итегез, ҽгҽр Аңа гына гыйбадҽт кылучы булсагыз! 

2|173|Ҽлбҽттҽ, Аллаһ сезгҽ үлгҽн хайван итен, бугаз канын, дуңгыз итен 

һҽм Аллаһудан башка затның исеме белҽн бугазланган хайван итен хҽрам 

кылды. (Мҽсҽлҽн: бер кабер иясенҽ атап бугазланган хайван ите хҽрамдыр). 

Берегез һич ашарга тапмаса, ачка үлү ихтималы булганда, җан саклау ҿчен 

золым итүдҽн башка һҽм җан саклаудан артыгын ашап, чиктҽн үтеп китүдҽн 

башка ашаса, гҿнаһ юктыр. Мондый хҽллҽрдҽ Мин ярлыкаучымын, рҽхимлемен. 

2|174|Шиксез, залим галимнҽр Аллаһу иңдергҽн Коръҽн хҿкемнҽрен надан 

мҿселманнардан яшерҽлҽр һҽм Аллаһ хҿкемнҽрен бетҽчҽк дҿньяның аз малына 

саталар. Ягъни, бидеґҽт гамҽллҽр белҽн мҿселманнарны алдыйлар һҽм ашларын 

ашап, акчаларын алалар. Ҽнҽ шул аш ашар, акча алыр ҿчен Коръҽн хҿкемнҽрен 

яшерүче, үзгҽртүче залимнҽр ахирҽттҽ һич файдалы ризык ашамаслар, мҽгҽр 

карыннарына ут ашарлар, ул кҿндҽ Аллаһ алар белҽн сҿйлҽшмҽс һҽм аларны 

гҿнаһларыннан пакьламас һҽм аларга рҽнҗешүче каты ґҽзаб булыр. 

2|175|Алар мҿселман булып Аллаһ хҿкемнҽрен белгҽннҽн соң, үзлҽре дҽ гамҽл 

кылмыйча, башкаларга да ирек бирмичҽ, һидҽятне биреп, адашуны, Аллаһуның 

ярлыкавын биреп, газабын алдылар. Аларны нҽрсҽ мҽҗбүр итте ут газабына 

чыдарга? Ягъни, дҿньяда вакытта Коръҽн белҽн гамҽл кылырга чыдамыйлар, 

ахирҽттҽ ут ґҽзабына ничек чыдарлар? 

2|176|Бу кешелҽргҽ ут ґҽзабы тиешле булды, Аллаһу тҽгалҽ җҽһҽннҽм 

газабыннан котылырга һҽм җҽннҽткҽ керергҽ юл күрсҽтеп, хаклык белҽн 

Коръҽн иңдергҽннҽн соң Коръҽн белҽн гамҽл кыйлмаганнары һҽм Коръҽн 

күрсҽткҽн юлдан бармаганнары ҿчендер. Коръҽн хҿкемнҽренҽ хыйлафлык 

кыйлучылар шиксез һидҽяттҽн мҽхрүм булып, туры юлдан бик ерак, бик тирҽн 

адашмактадыр. 

2|177|Ий мҿшриклҽр, кояш чыга торган якка һҽм кояш бата торган якка 

юнҽлеп табынуларыгыз Аллаһу хозурында изгелек түгел. Лҽкин берҽү 

Аллаһуга, ахирҽт кҿненҽ, фҽрештҽлҽргҽ, китапларга һҽм пҽйгамбҽрлҽргҽ иман 

китереп үзенҽ кадерле малыннан мҿхтҽҗ булган якын кардҽшлҽренҽ, 

ятимнҽргҽ, мескеннҽргҽ, мҿсафирлҽргҽ, мҿхтҽҗлектҽн ярдҽм сораучыларга һҽм 

колларны азат итү юлына садакалар бирсҽ шулай ук зҽкҽт, гошер садакаларын 

бирсҽ, намазларын вакытында үтҽсҽ, янҽ Аллаһуга биргҽн ґҽһден, кешелҽргҽ 

биргҽн вҽгъдҽсен үтҽсҽ, янҽ ярлы вакытта нинди булса да бҽлҽ-каза 



ирешкҽндҽ, ачлык яки сугыш килгҽндҽ сабыр итсҽ Аллаһуга чыдамлылык 

күрсҽтсҽ, ҽнҽ шул эшлҽр изгелеклҽр. Шул эшлҽрне эшлҽүче мҿэминнҽр иманда 

һҽм диндҽ дҿрес эш кыйлучылар һҽм алар Аллаһудан куркучы тҽкъва 

кешелҽрдер. 

2|178|Ий мҿэминнҽр үтерелмеш кеше хакына сезгҽ касас фарыз ителде: азат 

кеше үтерелсҽ аның урынына үтерүчелҽр ягыннан бер азат кеше үтерелер, кол 

үтерелсҽ урынына кол үтерелер, хатын үтерелсҽ урынына хатын үтерелер. 

Ҽгҽр үтерүче кеше, үтерелгҽн кешенең якыннары тарафыннан ихтыяры гафу 

ителеп үлем җҽзасыннан коткарылса, үтерүче кешедҽ изгелеккҽ каршы изгелек 

итсен! Ягъни үзе үтергҽн кешенең якыннарына үз ихтыяры белҽн кан хакын 

түлҽсен. Кан хакын түлҽү бҽрабҽренҽ гафу ителү хҿкеме Раббыгыздан сезгҽ 

җиңеллек һҽм рҽхмҽтдер. Ҽгҽр берҽү бу гадел хҿкемнҽн соң чиктҽн үтеп 

золым кыйлса ягъни үтерүчене гафу итеп кан хакын түлҽткҽннҽн соң үтерсҽ, 

яки үтерүче кеше гафу ителгҽннҽн соң кан хакын түлҽмҽсҽ, ул кешегҽ 

ахирҽттҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр. 

2|179|Үтерүчене үзен үтерүдҽ – яшҽү бар, ий гакыл иялҽре! – бҽлки касас 

белҽн үтерелүдҽн котылу ҿчен кеше үтерүдҽн сакланырсыз! Чҿнки касас 

булганда кеше үтерү ҽзҽядер. 

2|180|Сезлҽрдҽн берегезгҽ үлем хазыйр булганда калачак малы турында ата-

анасы һҽм якын кардҽшлҽре ҿчен гаделлек һҽм тигезлек белҽн васыять ҽйтү 

фарыз булды. 

2|181|Берҽү ишеткҽннҽн соң васыятьне үзгҽртсҽ, гҿнаһы үзгҽртүчегҽ булыр. 

Бит Аллаһ ишетүче һҽм белүче. 

2|182|Варислҽрдҽн берсе яки васыятьне кабул итүче, васыятьнең хаталык 

белҽн яки золымлык белҽн шҽригатькҽ хыйлаф ҽйтелгҽнен белеп, ул васыятьне 

үзгҽртеп, гаделлек белҽн араларын тҿзҽтсҽ, хата булган васыятьне дҿреслҽү 

ҿчен үзгҽртсҽ, гҿнаһ юктыр. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

2|183|Ий мҿэминнҽр! Сездҽн ҽүвҽлгелҽргҽ рузҽ тоту фарыз ителгҽне кеби 

сезгҽ дҽ, һҽр елны бер ай рузҽ тоту фарыз ителде, шаять, рузҽне 

калдырудан яки рузҽга кимчелек китерүдҽн сакланырсыз! 

2|184|Рузҽ саналмыш кҿннҽр, ягъни рузҽ ае 29 кҿннҽн һҽм 30 кҿннҽн 

килҽдер. Сезлҽрдҽн берҽрегез чирлҽсҽ, яки сҽфҽрдҽ булса рузҽне тотмасын. 

Чирле кеше сҽламҽтлҽнгҽч, сҽфҽрдҽге кеше ҿенҽ кайткач, калган кҿннҽрен 

бер кҿн ҿчен бер кҿн тотып тҽмам итҽр. Авырлык белҽн тотучыларга фидия 

лязем, бер кҿн ҿчен бер мескенне бер кҿн ашатмак. Берҽү бер мҿскен 

урынына күбрҽк мескенне ашатса, артыгы үзенҽ хҽерле. Ҽммҽ мескеннҽрне 

ашатып ҿстегездҽн тҿшерүгҽ караганда рузҽ тотуыгыз сезнең ҿчен хҽерле, 

ҽгҽр белсҽгез. 

2|185|Рамазан ае бик шҽриф ай, ул айда Аллаһудан кешелҽргҽ туры юлны 

күрсҽтүче һҽм һидиятне ачык бҽян кыйлучы Коръҽн иңдерелде. Сезлҽрдҽн 

рамазан аена ирешкҽн һҽрберегез, ҽлбҽттҽ, рузҽ тотсын! (Аллаһуның рузҽ 

тотарга биргҽн ҽмере: ирлҽргҽ, хатыннарга, яшьлҽргҽ, картларга, байларга, 

ярлыларга, патшаларга, гадилҽргҽ, эшчелҽргҽ, укучыларга һҽм хҽрбилҽргҽ. 

Эшнең авырлыгы, тормышның мҽшҽкатьле булуы, балаларның күплеге, яшьлҽрнең 

мҽктҽптҽ яки югары уку йортларында укулары һҽм бҽлҽ-каза килүлҽр, рузҽ 

тотмаска гозер була алмыйлар. Фҽкать ятып чирлҽгҽн, мҿшҽкатьле озын 

сҽфҽрдҽ булган, картлык загыйфлегенҽ ирешкҽн, тоткында булган һҽм йҿкле, 

хаезъле хатыннар – болар гозерле булалар. Картлык зҽгыйфлегенҽ ирешкҽн 

кеше һҽм сҽламҽтлҽнми торган чирле кеше, булар кҿчлҽре җитмҽү сҽбҽпле 

рузҽ тотмыйлар һҽм каза да кылмыйлар. Маллары булса, фидия бирҽлҽр.) 

Рамазан аенда берҽү чирле булса яки мҽшҽкатьле озын сҽфҽрдҽ булса рузҽ 

тотмасын, чирле кеше сҽламҽтлҽнсҽ, мҿсафир ҿенҽ кайткач, башка вакытта 

каза кылырлар. Аллаһ сезгҽ җиңеллекне тели, авырлыкны телҽми һҽм рамазан 



рузҽсен тутырып тотуыгызны һҽм Аллаһ сезне туры юлга күндергҽне ҿчен Аны 

зурлавыгызны тели, шаять Аллаһуга шҿкер итҽрсез! 

2|186|Ҽгҽр бер бҽндҽм Миннҽн сорар булса, Мин ҽлбҽттҽ, аңа һҽрвакыт 

якынмын, Миннҽн сораса, сораганын бирермен. Ҽммҽ сораучылар үземҽ һҽм 

сүземҽ ныклап ышансыннар һҽм Миңа буйсынып, Коръҽн белҽн гамҽл кылсыннар! 

Ҽгҽр Мин ҽйткҽнчҽ эш кылсалар, шаять, туры юлны табарлар. 

2|187|Рамазан аенда авыз ачканнан соң таңга хҽтле хатыннарыгызга якынлык 

кылу хҽлҽл ителде. Хатыннарыгыз сезгҽ, сез аларга киемсез, ягъни 

хатыннарыгыздан файдаланыгыз да башкаларга күңел тҿшермҽгез. Аллаһ белде 

сезнең үз-үзегезгҽ хыянҽт иткҽнегезне, тҽүбҽлҽрне кабул итеп, 

гҿнаһларыгызны гафу итте. Хҽзер инде рамазан кичҽлҽрендҽ хатыннарыгызга 

якынлык кылыгыз, һҽм Аллаһ тҽкъдир иткҽн баланы ҿстҽгез, балагызның 

һидҽятле булуын Аллаһудан сорагыз һҽм сҽхҽр дҽ ашагыз, эчегез хҽтта таң 

яктылыгы беленгҽнче, аннары рузҽне тотып, тҽмам итегез кояш баеганчы! 

Мҽсҗидлҽрдҽ игътикҽфтҽ булган кҿннҽрегездҽ хатыннарыгызга якынлык 

кылмагыз. Югарыда ҽйтелгҽн хҿкемнҽр Аллаһуның чиклҽгҽн чиге, Аллаһ чигенҽ 

якын бармагыз! Ҽнҽ шулай Аллаһ аятьлҽрен кешелҽргҽ ачык бҽян итҽ, шаять, 

Аллаһ хҿкемнҽрен бозудан сакланырлар дип. 

2|188|Малларыгызны үз арагызда хыянҽт юлы белҽн ашамагыз, һҽм кешелҽрнең 

малларын хҿкем аркылы золымлык белҽн алыр ҿчен казыйлар, хҿкемдарлар 

алдына малыгызны салмагыз – ришвҽт бирмҽгез! Үзегез белҽсез бу эшнең 

золым икҽнен. 

2|189|Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн ай хҽлен сорашалар. Ул ай – кешелҽр ҿчен 

вакытларны күрсҽтҽ торган һҽм хаҗ аен, хаҗ кҿннҽрен белдерҽ торган ҽсбаб, 

диген. (Мҿшриклҽр хаҗ кҿннҽрендҽ башны кояштан яшерергҽ ярамый дип, 

ҿйлҽренең кыегын һҽм түшҽмен алып, ҿйлҽренҽ ҿстҽн тҿшеп йҿргҽннҽр. 

Мҿселманнарда бу эшне эшлҽмҽсеннҽр ҿчен Аллаһ түбҽндҽге аятьне иңдерде). 

Ҿйлҽрегезгҽ түшҽмнҽрен алып керүегез изгелек түгел, лҽкин изгелек, 

Аллаһуга гҿнаһлы булудан сакланудыр. Шулай булгач, ҿйлҽрегезгҽ 

ишеклҽреннҽн керегез! Шаять, ҿстенлек табарсыз. 

2|190|Аллаһ юлында сугышыгыз, сезгҽ каршы сугыш башлаган кҽферлҽр белҽн! 

Лҽкин чиктҽн үтмҽгез, ягъни үзегез сугыш башламагыз, сугыш башламау 

килешүен бозмагыз, сугышка катнашмаган кешене үтермҽгез һҽм ҽсирлҽрне 

җҽберлҽмҽгез! Аллаһ, ҽлбҽттҽ, чиктҽн үтүчелҽрне сҿйми. 

2|191|Кҿферлҽр сезгҽ каршы сугыш башласалар кайда очыратсагыз шунда 

үтерегез аларны һҽм аларны ҿйлҽреннҽн чыгарыгыз, алар сезне чыгарган 

кеби, ягъни алар сезгҽ нинди золым кылсалар, сез дҽ аларга шулай җавап 

бирегез. Кҽферлҽр мҽсҗид Хҽрам янында сезгҽ каршы сугыш башламасалар һҽм 

сезне үтермҽсҽлҽр аларны аңда үтермҽгез. Ҽгҽр үзлҽре мҽсҗид Хҽрам 

тирҽсендҽ сезгҽ каршы сугыш башласалар, ул вакытта аларны үтерегез! 

Кҿферлҽрнең һҽм мҿшриклҽрнең җҽзасы шулдыр. 

2|192|Ҽгҽр ул мҿшриклҽр, сугыштан туктап, ислам динен кабул итсҽлҽр, 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

2|193|Кҿферлҽрне һҽм мҿшриклҽрне үтерегез җир ҿстендҽ фетнҽ беткҽнгҽ 

чаклы һҽм җир ҿстендҽ Аллаһ дине – ислам гына калганга чаклы. Ҽгҽр 

кҿферлекне ташлап, исламга керсҽлҽр, аларга дошманлык күрсҽтү юк, мҽгҽр 

Коръҽн юлына кермҽгҽн залимнҽргҽ дошман булу һҽм аларны үтерү дҿрес. 

2|194|Хҽрам булган ай – хҽрам булган ай бҽрабҽренҽдер. Ягъни Мҽккҽ 

мҿшриклҽре үткҽн елда хҽрам булган Зүлкагьдҽ аенда һҿҗум ясап, сезне 

Мҽккҽ шҽһҽренҽ мҽсҗид Хҽрамга кертмҽделҽр, шуңа җавап итеп, сез бу елда 

Мҽккҽ шҽһҽренҽ басып кердегез. Сугышырга хҽрам булган айлар, икенче хҽрам 

булган айларга алмаш буладыр. Берҽр залим золым итеп сугыш башласа, яки 

сезне үтерсҽ, йҽ йортыгыздан чыгарса, алардан үч алыгыз алар сезгҽ золым 

иткҽн хҽтле золым итү белҽн! Ий мҿэминнҽр! Аллаһудан куркыгыз, Аның, 



хҿкемнҽренҽ хыйлаф эш кылудан сакланыгыз! Яхшы белегез, дҿреслектҽ, Аллаһ 

гҿнаһтан сакланучылар белҽн бергҽдер. 

2|195|Аллаһ ризалыгы ҿчен Ул күрсҽткҽн урыннарга малларыгыздан садака 

бирегез! Дҽхи изгелек итегез, Аллаһ изгелҽрне сҿя. 

2|196|Фарыз һҽм нҽфел хаҗны үтҽргҽ ниятлҽсҽгез, икесен дҽ Аллаһ ризалыгы 

ҿчен шартларын җиткереп үтҽгез! Хаҗ сҽфҽренҽ чыккач чирлҽп яки башка 

гозер белҽн Мҽккҽ шҽһҽренҽ барып җитҽ аямасагыз, кулыгыздагы корбанлыкны 

хаҗилҽргҽ биреп җибҽрегез, корбанлыклар бугазланачак кҿнне сезнең ҿчен 

бугазларлар. Хаҗилҽр артыннан җибҽргҽн корбанлыгыгыз урынына җитеп 

бугазланмыйча башларыгыздан чҽчлҽрегезне алмагыз, корбанлыкларыгыз 

бугазлангач чҽчлҽрегезне алу рҿхсҽт. Хаҗ гамҽллҽрен үтҽгҽндҽ сездҽн 

берегез сырхау булса яки башында рҽнҗү булса, йҽ бетлҽсҽ – ул вакытта хаҗ 

гамҽллҽре тҽмам булмаса да, чҽчен алдырыр, лҽкин вакытсыз чҽчен алдырганы 

ҿчен фидия лязем булыр: садака бирү яки рузҽ тоту йҽ корбан чалу. 

Сырхаудан һҽм башка гозерлҽрдҽн имин булган хҽлдҽ фарыз хаҗга чаклы нҽфел 

хаҗ "гомрҽ"не үтҽп ихрамнан чыкса, аңа корбан бугазлау лязем булыр. Ҽгҽр 

корбанлык тапмаса, хаҗ гамҽллҽрен үтҽгҽн кҿннҽрдҽ ҿч кҿн рузҽ тотмак, 

ҿйгҽ кайткач янҽ җиде кҿн тотмак лязем булыр. Барчасы бергҽ ун кҿн. 

Югарыда күрсҽтелгҽн хҿкемнҽр ҿй җҽмҽгате мҽсҗид Хҽрамда булмаган хаҗилҽр 

ҿчен. Аллаһудан куркыгыз, хаҗ тҽртиплҽрен бозудан сакланыгыз! Вҽ яхшы 

белегез: Аллаһ каты ґҽзаб белҽн үч алучы! 

2|197|Хаҗ кылу мҽгълүм булган айлар, ягъни Шҽүвҽл, Зүлкагьдҽ, һҽм 

Зүлхиҗҗҽнең ахыргы ун кҿннҽре. Берҽү хаҗ кылырга ниятлҽп ихрам багласа, 

хаҗ гамҽллҽре тҽмам булганчы якынлык кылу, шҽригатькҽ хыйлаф булган 

эшлҽрне эшлҽү һҽм юлдашлар белҽн низаглашу һич дҿрес булмый. Ҽгҽр 

Аллаһуга итагать итеп изге эшлҽр эшлҽсҽгез, Аллаһ ул эшлҽрегезне белҽдер. 

Хаҗ сҽфҽренҽ чыкканда ҽйлҽнеп кайтырга җитҽрлек мал белҽн юлга чыгыгыз! 

Ий гакыл иялҽре Миннҽн куркыгыз! 

2|198|Хаҗ вакытында Раббыгызның фазълы рҽхмҽтеннҽн сҽүдҽ белҽн мал кҽсеп 

итүегездҽ гҿнаһ юктыр. Ґҽрҽфҽт тавыннан Минҽгҽ кайтканда Миздҽлҽфҽдҽ 

тукталып Аллаһуны зекер итегез! Аллаһуны зекер итегез сезне туры юлга 

күндергҽне ҿчен, ҽүвҽлдҽ адашуда булган булсагыз да. 

2|199|Аннары кешелҽр кайткан юл белҽн кайтыгыз, ягъни Ґҽрҽфҽттҽн 

Миздҽлҽфҽгҽ, аннан Минҽгҽ, Минҽдҽн Мҽккҽгҽ кайтыгыз! Күрсҽтелгҽн 

урыннарда Аллаһуны зекер итеп, намаз укып, гафу сорагыз! Аллаһ ҽлбҽттҽ 

гафу итүче, рҽхимле. 

2|200|Хаҗ гамҽллҽрегезне тҽмам иткҽч, Аллаһуны зекер итегез аталарыгызны 

зекер иткҽн кеби, яки Аллаһуны катырак зекер итегез! Кешелҽрдҽн берҽү 

ҽйтҽдер: "Ий Раббыбыз! Безгҽ дҿньяда телҽгҽнебезне бир", – дип. Аллаһуга 

ышанса да дҿньяны гына кҽсеп итеп һҽм Аллаһудан дҿньяны гына сорап 

ахирҽтне оныталар. Аңа ахирҽттҽ ґҽзабтан башка һичнҽрсҽ 

2|201|Янҽ алардан бар дҿньяны хҽлҽл юл белҽн, ахирҽтне хак юл белҽн кҽсеп 

итеп: "Ий Раббыбыз! Безгҽ дҿньяда матур тормыш бир һҽм ахирҽттҽ дҽ матур 

тормыш бир һҽм җҽһҽннҽм утыннан безне сакла", – диючелҽр. 

2|202|Бу кешелҽргҽ дҿньяда һҽм ахирҽттҽ Аллаһудан ҿлеш булыр эшлҽгҽн 

эшлҽре һҽм кылган гамҽллҽре хҽтле, кҽсеплҽреннҽн артык бирелмҽс. Аллаһ 

тизлек белҽн кешелҽрнең кҽсеплҽрен хисаплап тиешле җҽзаны билгелҽүче. 

(Имансыз динсезлҽр, дҿнья кирҽге ҿчен Аллаһуны теллҽренҽ алалар: "Ий 

Раббым! бҽлҽ-казадан сакла, эшемне уңышлы кыл", – дилҽр. Ҽмма үзлҽре 

Аллаһуга баш ияргҽ һҽм дингҽ керергҽ телҽмилҽр. 

2|203|Билгеле олугъ кҿннҽрдҽ ягъни хаҗ кҿннҽрендҽ Аллаһуны күп зекер 

итегез! Берҽү хаҗ кылганда Минҽдҽн ашыгып, икенче кҿнне Мҽккҽгҽ кайтса 

аңа гҿнаһ юк, берҽү кичегеп, ҿченче кҿнгҽ калса, аңа да гҿнаһ юктыр, 



гҿнаһтан сакланучылар ҿчен. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз! Гҿнаһлардан 

сакланыгыз! Яхшы белегез, хҿкемгҽ Аллаһуга кайтасыз. 

2|204|Ий Мухҽммҽд г-м! Дҿнья тереклегендҽ кайбер кешелҽрнең татлы сүзе, 

якты йҿзе сине гаҗҽблҽндерер һҽм шатландырыр, күңелемдҽге изге ниятне 

Аллаһ белҽ дип Аллаһуны үзенҽ шаһид кыйлып сҿйлҽр, ҽммҽ үзе синең һҽм 

мҿселманнарның зарарына йҿрүче дҽгъвҽтчелҽрнең иң катырагы булыр. (Ҽхнҽс 

исемле бер залим пҽйгамбҽр янына килеп мин мҿселман булырга килдем, минем 

изге ният белҽн килгҽнемне Аллаһ белҽдер диде. Мухҽммҽд г-м аның 

күңелендҽге явыз ниятен белмҽде. Бу залим кайтканда мҿселманнарның 

игеннҽрен яндырып, хайваннарны үтереп китте). 

2|205|Ул залим синнҽн аерылгач җир ҿстендҽ йҿрер яман эшлҽрне кыйлмак 

ҿчен һҽм игеннҽрне, хайваннарны һҽлҽк итеп нҽселен бетермҽк ҿчен. Аллаһу 

тҽгалҽ явызлыкны, зарарлы эшлҽрне һич тҽ сҿйми. 

2|206|Ҽгҽр ул залимга Аллаһудан курык дип ҽйтелсҽ, тотар аны ачу һҽм 

наданлык гайрҽте тҽкҽбберлҽнеп явыз эшлҽрне, тҿрле гҿнаһларны эшлҽмҽк 

ҿчен. Аңа ґҽзаб йҿзеннҽн җҽһҽннҽм газабы җитҽр. Ул җҽһҽннҽм – анда 

кайтучылар ҿчен нинди яман урын. 

2|207|Янҽ кешелҽрдҽн шундый кеше бар, бҿтен вҿҗүден биреп Аллаһу 

тҽгалҽнең ризалыгын сатыл алыр, ягъни хаклык ҿчен шаһид булганчы кҿрҽшер, 

сугышыр, үлемнҽн курыкмас. Аллаһ ҽнҽ шундый коллары ҿчен бик тҽ рҽхимле. 

2|208|Ий мҿэминнҽр! Һҽммҽгез дҽ берлҽшкҽн хҽлегездҽ Коръҽн эчендҽ булган 

тынычлык, хаклык юлына керегез! Ҽмма Коръҽн хҿкемнҽренҽ, тынычлык юлына 

каршы булган шайтан юлына кермҽгез! Ул сезгҽ мҽгълүм булган ачык дошман. 

2|209|Аллаһ сезгҽ Коръҽн белҽн һҽрнҽрсҽне ачык бҽян иткҽннҽн соң хактан 

тайсагыз, Аллаһ сызган сызыктан читкҽ чыксагыз, яки ислам динен шайтан 

гамҽллҽре һҽм кҽфер эшлҽре белҽн бутап пычратсагыз, диннең дҿреслеген 

югалтсагыз ул вакытта яхшы белегез! Ҽлбҽттҽ Аллаһ галиб-җиңүче һҽм каты 

хҿкем итүче. 

2|210|Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы тҿрле фиркалҽр кҿтмилҽр Аллаһудан 

һичнҽрсҽне, мҽгҽр караңгы болыт эченнҽн Аллаһуның каты газабы килгҽнен 

яки фҽрештҽлҽрнең ґҽзаб белҽн килгҽнен кҿтҽлҽр. Аллаһуның ҽмере үтҽлде, 

ягъни Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларга һидҽять булачагы, вҽ Коръҽн белҽн 

гамҽл кылмаучыларга хактан адашу булачагы Аллаһудан хҿкем ителде. Барча 

эш хҿкемгҽ Аллаһуга кайта. 

2|211|Яһүдлҽрдҽн сора Без аларга күпме ґҽҗҽб могҗизалар бирдек һҽм 

һҽрнҽрсҽне ачык аңлатучы китап бирдек. Берҽү Аллаһуның нигъмҽтлҽре булган 

һидҽятне кҿферлеккҽ алыштырса, ул нигъмҽт Аллаһудан килгҽннҽн соң, Аллаһ 

андый кешелҽрдҽн каты ґҽзаб белҽн үч алачак. 

2|212|Ҽммҽ Аллаһудан куркып гҿнаһлардан сакланучы тҽкъва кешелҽр 

ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, кҿферлҽрдҽн ҿстен булырлар. Аллаһ үзе телҽгҽн бҽндҽсен 

хисапсыз ризыкландырыр. 

2|213|Кешелҽр һҽммҽсе дҽ ислам динендҽ иделҽр, соңра тҿрле диннҽргҽ 

бүленделҽр. Аллаһ һҽммҽ кавемнҽргҽ пҽйгамбҽр күндерде, Аллаһуга баш 

игҽннҽрне җҽннҽтлҽр белҽн сҿендерүче, һҽм Аллаһуга буйсынмаган кешелҽрне 

җҽһҽннҽм газабы белҽн куркытучы итеп. Янҽ Аллаһ аларга китап иңдерде 

хаклык белҽн, ихтыйлаф кылышкан кешелҽр арасын гаделлек белҽн хҿкем 

итсеннҽр ҿчен, ягъни дин эшлҽрендҽ тҿрле юлда булган кешелҽрне, бер генҽ 

юлга кертмҽк ҿчен. Ислам диненең хҿкемнҽрендҽ ихтыйлаф кылышмадылар, 

мҽгҽр Аллаһудан аларга китап бирелгҽн кавем, китапларында ислам дине ачык 

бҽян ителгҽннҽн соң бер-берсенҽ хҿседлек белҽн ихтыйлаф кылыштылар, тҿрле 

мҽзһҽблҽргҽ бүленделҽр. Аллаһу тҽгалҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак 

мҿэминнҽрне бидҽґҽтчелҽр ихтилаф кыйлышкан эшлҽрдҽ хак булган ягына 

күндерде үзенең телҽге белҽн. Аллаһ үзе телҽгҽн кешене туры юлга салыр. 



2|214|Ий сез мҿэминнҽр! Аз гына гамҽл белҽн, җиңел генҽ җҽннҽткҽ керергҽ 

исҽплисезме? Сездҽн ҽүвҽлге кавемнҽргҽ килгҽн авырлыклар ҽле сезгҽ 

килгҽне юк. Аларны ачлык, сырхау, бҽлҽ-казалар һҽм сугыш авырлыклары 

тотты, хҽтта кҿчлҽре бетте, пҽйгамбҽр һҽм аңа ияргҽн мҿэминнҽр ҽйттелҽр: 

"Аллаһуның ярдҽме безгҽ кайчан булыр икҽн", – дип. Аң булыгыз! Тҿрле 

авырлыкка чыдап һидҽяттҽ нык торган мҿэминнҽргҽ Аллаһуның ярдҽме, 

ҽлбҽттҽ, бик якын. 

2|215|Аллаһ ризалыгы ҿчен бирҽ торган садакалар хакында синнҽн сорашалар. 

Син аларга ҽйт: "Яхшы нҽрсҽлҽрегездҽн ата-аналарыгызга, якын 

кардҽшлҽрегезгҽ, ятимнҽргҽ, мескеннҽргҽ һҽм мҿсафирлҽргҽ бирегез", – дип. 

2|216|Ий мҿэминнҽр! Үзегезне һҽм динегезне саклау ҿчен кҽферлҽрнең 

һҿҗүменҽ каршы сугышу сезгҽ фарыз ителде. Лҽкин үзегез ҿчен файдалы сугыш 

сезгҽ яман күренде, янҽ үзегез ҿчен изге булган нҽрсҽлҽрнең сезгҽ яман 

булып күренүе бик якын һҽм үзегез ҿчен зарарлы булган нҽрсҽлҽрнең, сҿекле 

булып күренүе бик якын. Сезгҽ нҽрсҽ файдалы, нҽрсҽ зарарлы икҽнлекне 

Аллаһ белҽ, ҽммҽ сез белмисез. 

2|217|Сугышу хҽрам булган айда сугышуның хҿкемнҽрен синнҽн сорыйлар. 

(Мҿшриклҽрнең кҽрванчылары белҽн сахҽбҽлҽр арасында кечкенҽ сугыш булды, 

рҽҗаб ае иде.) Хҽрам булган айда сугышу – зур гҿнаһ, дип ҽйт! Ҽмма 

кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыю, Аллаһуга яки Аның, китабына ышанмау, мҽсҗид 

Хҽрамда намаз укудан тыю яки мҿселманнарны аннан куып чыгару, бу эшлҽр 

Аллаһу каршында тагын да зуррак гҿнаһдыр. Кешелҽр арасына фетнҽ салу 

үтерүдҽн дҽ гҿнаһ һҽм зарары олуграктыр. Мҿшриклҽр, туктамыйча, сезнең 

белҽн һаман сугышырлар, хҽтта сезне хак динегездҽн чыгарып мҿшриклеккҽ 

кайтарганнарына чаклы, ҽгҽр кҿчлҽре җитсҽ. Сезлҽрдҽн берҽү, Коръҽн юлын 

ташлап, бидеґҽт гамҽллҽрдҽн тҿзелгҽн батыл дингҽ кайтса, һҽм Коръҽн юлына 

кермичҽ кҽфер хҽлендҽ үлсҽ, аның дҿньяда һҽм ахирҽттҽ бҿтен гамҽллҽре 

юкка чыгар. Андый кешелҽр ут ҽһеллҽре, алар җҽһҽннҽмдҽ мҽңге калырлар. 

2|218|Дҿреслектҽ, иман китергҽн хак мҿэминнҽр ислам динен куҽтлҽр ҿчен 

Коръҽн белҽн гамҽл кыйлучы хак мҿселманнар янына күчеп киттелҽр һҽм ислам 

динен яклап кҿферлҽргҽ каршы сугыштылар, алар бу эшлҽрне Аллаһуның 

рҽхмҽтен ҿмет итеп эшлҽделҽр. Аллаһ ҽнҽ шундый мҿэминнҽрне ярлыкаучы һҽм 

рҽхмҽт кылучы. 

2|219|Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн хҽмер һҽм отыш уены хакында сорашалар. Ҽйт: 

"Ул нҽрсҽлҽрдҽ зур гҿнаһ бар һҽм кешелҽргҽ аз гына файдасы да бар, лҽкин 

файдасына караганда гҿнаһы һҽм зарары зуррак". Янҽ синнҽн: "Садака кылып 

нҽрсҽ бирик һҽм күпме бирик", – дип сорыйлар. "Үзегездҽн арткан малны 

бирегез һҽм гафу итегез", – дип ҽйт. Ҽнҽ шулай Аллаһ сезгҽ үзенең 

аятьлҽрен ачык бҽян итҽ, шаять, фикерлҽп карарсыз да аңларсыз! 

2|220|Сезгҽ дҿньяда һҽм ахирҽттҽ нҽрсҽ файдалы, нҽрсҽ зарарлы шуларны 

Аллаһ Коръҽндҽ ачык бҽян кыладыр. Янҽ синнҽн ятимнҽр хакында сорашалар. 

Аларның барча эшлҽрен ислах кылу, юлга салу алар ҿчен хҽерле, дип ҽйт. 

Ҽгҽр ятимнҽрне үз гаилҽгезгҽ кушсагыз, алар сезнең кардҽшлҽрегездер. 

Аллаһ белер ятимнҽр эшен юлга салучыдан, хыянҽт итеп, ятимнҽр эшен 

бозучыны. Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, сезне авыр мҽшҽкатькҽ салыр 

иде, лҽкин ятимнҽрне җиңел юл белҽн тҽрбия кылырга рҿхсҽт бирде. Шиксез, 

Аллаһ барча эштҽ җиңүче һҽм хикмҽт белҽн эш кылучы. 

2|221|Ислам динендҽ булмаган мҿшрикҽ хатынга никахланмагыз, хҽтта иман 

китереп, ислам динен тотучы булганга чаклы. Кол булган мҿселман хатыны 

хҽерле азат булган мҿшрикҽ хатыннан, ул мҿшрикҽ хатын чибҽрлеге яки 

байлыгы белҽн сезне гҽҗҽблҽндерсҽ дҽ. Янҽ мҿшрик булган ирлҽргҽ мҿселман 

булган хатыннарыгызны никахландырмагыз, хҽтта иман китереп, Коръҽн юлына 

кереп мҿселман булганнарына чаклы. Кол булган мҿселман ир, ҽлбҽттҽ, 

мҿшрик булган ирдҽн хҽерле, аның байлыгы яки яхшылыгы сезне гаҗҽплҽндерсҽ 



дҽ. Ул мҿшрик ирлҽр һҽм мҿшрикҽ хатыннар сезне җҽһҽннҽм утына чакыралар. 

Ягъни, аларга ир яки хатын булсагыз, үзлҽре белҽн җҽһҽннҽмгҽ алып 

керерлҽр. Алардан ерак булыгыз! Аллаһ үзенең телҽге белҽн сезне җҽннҽткҽ 

һҽм ярлыкауга чакыра. Аллаһ үзенең аятьлҽрен кешелҽргҽ бҽян кыла 

вҽгҽзьлҽнсеннҽр ҿчен. 

2|222|Янҽ синнҽн хатыннарның күрем каны хакында сорыйлар. Ҽйт: "Күрем 

каны нҽҗес кан", – дип. Күремле вакытларында хатыннарыгыздан киселеп 

торыгыз, аларга якын бармагыз, күремнҽре бетеп, пакьланганнарына чаклы. 

Күремнҽреннҽн пакьлансалар, Аллаһ ҽмер иткҽн урыннан якынлык кылыгыз. 

Дҿреслектҽ, Аллаһ тҽүбҽ итеп тҿзҽлүчелҽрне һҽм күңел, тҽн нҽҗеслҽреннҽн 

пакьланучыларны сҿядер. 

2|223|Хатыннарыгыз сезгҽ игенлек урыны, үзегез телҽгҽн яктан 

игенлеклҽрегезгҽ килегез! Ягыш алдан булса да, арттан булса да, лҽкин 

фҽкать алдагы юлга керегез! Хатыннарыгыз белҽн эш кылганда яхшылыкны 

үзегез башлап кылыгыз, якынлык кылырга да үзегез башлагыз, бисмиллҽ 

ҽйтегез, Аллаһудан изге бала сорагыз! Аллаһудан куркыгыз, Аның хҿкемнҽрен 

бозудан сакланыгыз! Яхшы белегез, ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга юлыгырсыз. 

Мҿэминнҽрне җҽннҽт һҽм хур кызлары белҽн шатландыр. 

2|224|Ий мҿэминнҽр! Антыгызны Аллаһуга сылтау кылмагыз, ягъни гҿнаһлы 

эшлҽрне эшлҽр ҿчен вҽ яхшы эшлҽрне эшлҽмҽс ҿчен, Аллаһ исеме илҽ ант 

итмҽгез, аннары бу яхшы эшне эшлҽр идем, лҽкин ул эшне эшлҽмҽскҽ ант 

иткҽн идем, димҽгез. Ҽгҽр берҽр сҽваблы эшне эшлҽмим дигҽн, яки берҽр 

гҿнаһлы эшне эшлҽрмен дигҽн антыгыз булса, ул антны бозыгыз да яхшы 

эшлҽрне эшлҽгез! Ҽммҽ антыгызны бозган ҿчен кҽффҽрҽт бирегез, ягъни ҿч 

кҿн рузҽ тотыгыз. Бит Аллаһ барча сүзлҽрне ишетүче һҽм һҽр нҽрсҽне 

белүче. 

2|225|Аллаһ сезне ґҽзаб белҽн тотмас буш антларыгыз ҿчен, ягъни дҿрес дип 

белеп хатага ант итеп, соңра хаталыгы мҽгълүм булгач, бу антны үтҽмисез 

һҽм кҽффҽрҽтен дҽ бирмисез. Лҽкин Аллаһ тотар сезне, хата икҽнен белеп 

явыз ният белҽн ант итсҽгез. Ҽнҽ шундый антны бозу һҽм кҽффҽрҽтен бирү 

лязем була. Аллаһ ант итү эшлҽрен тҿзҽтүче һҽм кҽффҽрҽтен бирүчелҽрне 

ярлыкаучы һҽм миһербанлы. 

2|226|Хатыннарына якынлык кылмаска ант иткҽн ирлҽргҽ дүрт ай кҿтмҽк 

тиешле, ҽгҽр тору нияте белҽн шул дүрт ай эчендҽ якынлык кылса, Аллаһ 

ярлыкаучы һҽм рҽхмҽт итүче. 

2|227|Шул дүрт ай эчендҽ якынлык кылмыйча талак итүне ниятлҽгҽн булса, 

Аллаһ сүзлҽрне ишетүче, күңеллҽрне белүче. Дүрт ай үткҽч, хатыны талак 

булыр, ягъни никахлары бозылыр. 

2|228|Талак кылынган хатыннар икенче иргҽ барганчы, ҿч күрем үткҽнче 

кҿтҽрлҽр. Хҽлҽл булмас ул хатыннарга, Аллаһ халык кылган карыннарындагы 

баланы һҽм күремне яшермҽклҽре, ҽгҽр Аллаһуга һҽм ахирҽт кҿненҽ 

ышансалар. Ул талак кылынган хатыннарны үз ирлҽре ҿч күрем эчендҽ 

кайтарып алырга хаклы, ҽгҽр яхшы торырга телҽсҽлҽр. Хатыннарның ирлҽре 

ҿстендҽ хаклары бар, ирлҽрнең хатыннары ҿстендҽ хаклары булган кеби. Ир 

һҽм хатын бер-берсен хҿрмҽтлҽп һҽм хакларын ригая кылып, Аллаһ кушканча 

яшҽргҽ бурычлы булалар. Ирлҽр дҽрҽҗҽсе хатыннар дҽрҽҗҽсенҽ караганда 

ҿстенрҽк. Аллаһ барча эштҽ галиб һҽм белеп хҿкем итүче. 

2|229|Талак ике мҽртҽбҽ – ягъни ир хатынын бер мҽртҽбҽ талак кыйлгач та, 

икенче мҽртҽбҽ талак кылгач та бергҽ торырга телҽге булса, кайтарып 

алырга хаклы була. Ҽммҽ ҿченче мҽртҽбҽ талак кылса якынлык кылырга да, 

кайтарып алырга да хакы юктыр. Икенче талактан соң кайтарып алса шҽригать 

кушканча гаделлек белҽн хатын итеп тотмак лязем, аерып җибҽрсҽ дҽ яхшылык 

белҽн җибҽрү тиештер. Хатыннарыгызны талак кылгач, аларга биргҽн 

мҽһерлҽрегездҽн аз гына нҽрсҽне алу да сезгҽ һич хҽлҽл булмый, мҽгҽр 



хҽлҽл булыр Аллаһ чиклҽгҽн чик эчендҽ генҽ яши алмаудан курыксалар. Аллаһ 

чигендҽ каим булудан курыксагыз, мҽсҽлҽн: ир хатынын яратыр, ҽммҽ хатын 

ирен яратмас, ир хатынны талак кылырга телҽмҽс, хатын торырга телҽмҽс, 

яки ир хатынын хаксыз җҽберлҽп тотар, шундый хҽлдҽ хатын ирдҽн алган 

мҿһерне яки башка малын биреп, үзен талак кылдырыр, икесе дҽ гҿнаһлы 

булмас. Бу бҽян ителмеш хҿкемнҽр Аллаһ чиклҽгҽн чиктер, бу чиктҽн 

үтмҽгез! Берҽү Аллаһ чигеннҽн үтеп китсҽ, ул, ҽлбҽттҽ, залимдер. 

2|230|Ҽгҽр берҽү хатынын ҿченче мҽртҽбҽ талак кылса, ул хатын иренҽ хҽлҽл 

булмас, хҽтта икенче иргҽ никахланып аерылганга чаклы. Ҿченче талактан 

соң бу хатынны никахлап алган ир талак кылса, ҽүвҽлге ир никахлап 

кайтарып алса, иргҽ дҽ, хатынга да гҿнаһ булмас, Аллаһ чиклҽгҽн чик 

эчендҽ яши алуларына ышансалар. Бу хҿкемнҽр Аллаһуның чиклҽгҽн чиге, 

Аллаһ аны бҽян кыла хакны аңлаган кешелҽргҽ. 

2|231|Ҽгҽр хатыннарыгызны талак кылсагыз гыйтдҽтлҽре үткҽн булса, яхшылык 

белҽн тору телҽгендҽ булсагыз, якынлык кылыгыз да гаделлек белҽн торыгыз, 

яки аларны яхшылык белҽн ихтыярларына куегыз! Ҽгҽр яхшылык белҽн тору 

ниятегез булмаса, беренче яки икенче талактан соң золымлык белҽн чиктҽн 

үтеп зарар итү ҿчен яки гыйтдҽтлҽрен озайтмак ҿчен якынлык кылмагыз! Бу 

эшне эшлҽгҽн кеше үзенҽ золым кылды. Аллаһуның хҿкемнҽрен җиңелгҽ 

санамагыз, зурлагыз, сезгҽ биргҽн Аллаһ нигъмҽтлҽрен онытмагыз, шҿкер 

итегез, Аллаһ иңдергҽн Коръҽн хҿкемнҽрен, Аның вҽгазьлҽрен онытмагыз, 

Аллаһ сезне Коръҽн белҽн вҽгҽзьли. Аллаһудан куркыгыз, хҿкемнҽрен бозудан 

сакланыгыз! Бит Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче. 

2|232|Ҽгҽр хатыннарны талак кылсагыз һҽм аларның гыйтдҽлҽре үтсҽ, ул 

хатыннарны ҽүвҽлге ирлҽре белҽн никахланудан тыймагыз, ҽгҽр үзлҽре 

шҽригать кушканча яшҽргҽ риза булсалар. Аллаһуның бу хак сүзлҽре белҽн 

вҽгазьлҽнҽдер сезлҽрдҽн Аллаһуга һҽм ахирҽт кҿненҽ иман китергҽн кешелҽр. 

Никах һҽм талак хакындагы Аллаһуның хҿкемнҽре сезгҽ файдалырак һҽм 

пакьрҽк зинадан. Барча эшнең серен Аллаһ яхшы белер, ҽммҽ сез белмҽссез. 

2|233|Аналар балаларын тулы ике ел имезсеннҽр! Бу хҿкем имезү хакын 

тулысынча үтҽргҽ телҽүче хатыннар ҿчен. Атага лязем була бала имезүче яки 

тҽрбиялҽүче хатынны ризык һҽм кием белҽн тҽэмин итү шҽригать кушканча 

гаделлек белҽн. Бер кеше дҽ кҿче җитмҽгҽн эш белҽн йҿклҽтелмҽс, мҽгҽр 

кҿче җиткҽн белҽн йҿклҽтелер. Бала анасына зарар итмҽгез баланы сҽбҽп 

итеп, һҽм атага да зарар итмҽгез баланы сҽбҽп итеп, һҽм ата үлеп, аның 

урнына калган варисне дҽ җҽберлҽмҽгез! Ҽгҽр ата-ана, киңҽшлҽшеп, баланы 

ике яшькҽ хҽтле имезмҽскҽ риза булсалар, ике яше тулмас борын имүдҽн 

туктатсалар, икесенҽ дҽ гҿнаһ булмас. Ҽгҽр балагызны башка хатынга биреп 

имездерсҽгез сезгҽ гҿнаһ юк, имезүче хатынга тиешле хакын бирсҽгез. 

Аллаһудан куркыгыз, Аның хҿкемнҽренҽ хыйлафлык кылудан сакланыгыз! Яхшы 

белегез, Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегезне күреп күзҽтүче. 

2|234|Сезлҽрдҽн кайбер ирлҽр хатыннарын калдырып үлеп китсҽлҽр, ул хатын 

гыйтдҽтне дүрт ай ун кҿн кҿтҽр. Ҽгҽр ул хатыннарның гыйтдҽтлҽре үтсҽ, сез 

валилҽргҽ гҿнаһ булмас, аларның шҽригатькҽ моафикъ зиннҽтлҽнүлҽрендҽ. 

Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдҽр. 

2|235|Гҿнаһ булмас сезгҽ гыйтдҽт саклый торган хатыннарны яучыламак 

хакында белдергҽн сүзлҽрегездҽ. Мҽсҽлҽн: "Син миңа охшыйсың, мин сине 

яратам", – дип ҽйтүдҽ, яки ҽйтмичҽ күңелдҽ генҽ саклауда. Аллаһ белде, 

ҽлбҽттҽ, сез яучылыйсыз ул хатыннарны, лҽкин гыйтдҽт эчендҽ яучылау дҿрес 

булмас. Ул хатыннар белҽн яшертен вҽгъдҽ куешмагыз гыйтдҽте үтмҽс борын 

никахланырга яки якынлык кылырга, мҽгҽр шҽригатькҽ сыярдай яхшы сүзлҽр 

белҽн сҿйлҽшегез. Никахланырга телҽгегез булса да, гыйтдҽт үтмичҽ никах 

кҿнен билгелҽмҽгез. Сез, ҽлбҽттҽ, белҽсез Аллаһ сезнең күңеллҽрегездҽ 



булган уйларыгызны белгҽнен, шҽригатькҽ хыйлаф уйлардан сакланыгыз! 

Дҿреслектҽ, Аллаһ ярлыкаучы һҽм юаш. 

2|236|Никахлангач якынлык кылмыйча талак кылсагыз, яки никах вакытында 

мҽһерне тҽгаенлҽмҽгҽн булсагыз, сезгҽ гҿнаһ юк. Якынлык кылмыйча талак 

кылынган хатыннарга берҽз нҽрсҽ бирегез! Якынлык кылмыйча талак кылынган 

хатыннарга кҿч җиткҽн хҽтле мал бирү изге мҿэминнҽрнең хаклары булды. 

2|237|Никахланган вакытта мҽһер бирергҽ сҿйлҽшкҽн булсагыз, аннары 

никахтан сон, якынлык кымыйча талак кылсагыз, ул вакытта сҿйлҽшкҽн 

мҽһернең яртысын бирү лязем булыр. Мҽгҽр хатыннар гафу итсҽлҽр, ягъни 

алмыйбыз дисҽлҽр, бирү лязем булмый. Якынлык кылмыйча талак кылган 

хатынга сҿйлҽшкҽн мҽһерне барын да бирергҽ ир ихтыярлы, бирсҽ саваплы 

булыр. Бер-берегезне гафу итешегез, чҿнки ул тҽквҽлеккҽ якын, үзара 

мҽрхҽмҽтле булуны да онытмагыз! Аллаһу тҽгалҽ, ҽлбҽттҽ, сезнең эшлҽгҽн 

эшлҽрегезне күрҽ. 

2|238|Ий мҿэминнҽр! Биш вакыт вҽ җомга намазларына сакчы булыгыз, ягъни 

намазны кҿтеп алып, ҽүвҽл вакытында укыгыз, хосусан икенде намазына 

игътибар бирегез, бер нҽрсҽ дҽ сҽбҽп булмасын намазны калдырырга яки 

кичектерергҽ, чҿнки намазга каза юк, һҽм намаз укыганда Аллаһудан куркып, 

нык бирелеп укыгыз һҽм намазда түбҽнчелек белҽн торыгыз! 

2|239|Куркынычлы җирлҽрдҽ аяк ҿстеңдҽ яки утырган хҽлдҽ ишара белҽн 

укыгыз! Кайчан куркынычлардан имин булсагыз, Аллаһ ҿйрҽткҽнчҽ камил итеп 

укыгыз! Аллаһ сезне ҿйрҽтмҽс борын, намаз укырга белми идегез. 

2|240|Сезлҽрдҽн берҽү хатынын калдырып үлеп китсҽ, ҽмма үлмҽс борын, 

хатыннарына ҿйлҽреннҽн чыкмыйча бер ел тору белҽн һҽм кирҽк-ярак белҽн 

тҽэмин ителү илҽ васыять ҽйтү лязем була. Шул ирнең варислҽре яки ата-

анасы хатынны ҿйдҽн чыгармасыннар бер елга чаклы, ҽгҽр хатыннар үз 

ихтыяры белҽн чыксалар, Варислҽргҽ гҿнаһ булмас ул хатыннар үзлҽре 

шҽригать буенча кылган эшлҽрдҽ. Аллаһ барча эшлҽрдҽ җиңүче һҽм хикмҽт 

белҽн эш кылучы. 

2|241|Талак кылынган хатыннарга ирлҽре мал бирергҽ бурычлы, яхшылык белҽн 

хатын хакларын бирү тҽкъва мҿэминнҽрнең хакы. 

2|242|Аллаһу тҽгалҽ ҽнҽ шулай сезгҽ аятьлҽрен ачык итеп бҽян кыла, шаять 

дҿрес аңлап, дҿрес гамҽл кылырсыз! 

2|243|Ий Мухҽммҽд г-м, белдеңме аларның хҽллҽрен? Тагун чиреннҽн куркып, 

үлемнҽн качып, күп мең кешелҽр ҿйлҽреннҽн чыктылар, Аллаһ аларга: 

"Үлегез!" – диде, алар үлделҽр. Соңра гыйбрҽт ҿчен аларны тергезде. 

Дҿреслектҽ Аллаһ кешелҽргҽ фазыйлҽт иясе, лҽкин күп кешелҽр шҿкер 

итмилҽр. 

2|244|Лязем булганда Аллаһ юлында сугышыгыз, үлемнҽн курыкмагыз! Белегез, 

Аллаһ шиксез ишетүче һҽм белүче. 

2|245|Берҽү Аллаһуга бурычка биргҽн кеби яхшы эшлҽрне, изге гамҽллҽрне 

Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ кылса, Аллаһ ул мҿэминнең ҽҗерен күп мҽртҽбҽ 

арттырыр. Аллаһ кайбер кешенең тормышын тар кылыр, кайбер кешенең 

тормышын киң кылыр. Хҿкем ҿчен, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга кайтасыз. 

2|246|Муса пҽйгамбҽрдҽн соң Ягъкуб балаларыннан бер җҽмҽгатьнең хҽлен 

белдеңме? Алар үзлҽренең пҽйгамбҽре Юшагъ г-мгҽ ҽйттелҽр: "Безгҽ патша 

билгелҽ, без аңа буйсынып Аллаһ юлында кҽферлҽр белҽн сугышыр идек", – 

дип. Юшагъ ҽйтте: "Ҽгҽр сезгҽ сугыш фарыз ителсҽ, ихтимал сугышмассыз, 

карышырсыз", – дип. Алар ҽйттелҽр: "Безгҽ ни булган Аллаһ юлында 

сугышмаска? Чҿнки без шул кҽферлҽр тарафыннан йортларыбыздан чыгарылдык 

һҽм балаларыбыздан аерылдык, ҽлбҽттҽ, алар белҽн сугышабыз". Кайчан 

аларга кҽферлҽр белҽн сугышу фарыз ителде, алар сугыштан баш тарттылар, 

мҽгҽр бик азлары баш тартмады, гайрҽт белҽн сугыштылар. Аллаһ сугыштан 

баш тарткан залимнҽрне белҽ. 



2|247|Пҽйгамбҽрлҽре ҽйтте: "Аллаһ сезгҽ Талутны патша кылды". Алар 

пҽйгамбҽргҽ ҽйттелҽр: "Кайда инде ул Талутка безнең ҿстҽн патша булу, 

патша булу ҿчен без хаклырак, чҿнки Талутка малдан байлык бирелмҽгҽн". 

(Лҽкин Талут ярлы булса да гакыллы, галим һҽм кҿчле иде). Пҽйгамбҽрлҽре 

ҽйтте: "Аллаһ сезгҽ Талутны патшалыкка ихтыяр кылды, дҽхи аны белемдҽ һҽм 

кҿчтҽ сездҽн артык кылды. Патша булу ҿчен бай булу шарт түгел, бҽлки 

гакыллы, галим булу шарт". Аллаһ үзенең байлыгын телҽгҽн бҽндҽсенҽ бирер, 

Аллаһ киңлек һҽм белем иясе. 

2|248|Пҽйгамбҽрлҽре ҽйтте Талутның Аллаһудан билгелҽнгҽн патша икҽнлеген: 

"Аллаһудан бер сандык килер, аның эчендҽ күңеллҽрегез карар – табардай 

нҽрсҽлҽр булыр – Муса илҽ Һарунның гаилҽлҽре калдырган Муса г-мнең таягы, 

чалмасы, чапаны һҽм башка нҽрсҽлҽр булыр, ул сандыкны фҽрештҽ алып 

килер". Аллаһудан сезгҽ бу сандыкның килүендҽ шиксез Талутның патша 

икҽнлегенҽ галҽмҽт бар, ҽгҽр бу галҽмҽтнең Аллаһудан булуына ышансагыз. 

Моннан соң алар Талутның патша икҽнлегенҽ ышандылар. Талут 70 мең 

мҿселман гаскҽрен хҽзерлҽп, кҽферлҽр белҽн сугышырга юлга чыкты. Кҿн бик 

эссе иде, шул сҽбҽпле гаскҽр Талуттан ҽчергҽ су сорады. 

2|249|Талут ґҽскҽр белҽн шҽһҽрдҽн чыгып сҽфҽргҽ киткҽндҽ гаскҽргҽ ҽйтте: 

"Аллаһ сезне бер елга белҽн сыный, мин ҽйткҽнчҽ эш кылыгыз, шул елгадан 

су эчкҽн кеше миннҽн түгел, миннҽн аерылып калыр, фҽкать су эчмҽгҽн кеше 

генҽ минем белҽн сугышка барыр, яки учы белҽн алып бер мҽртҽбҽ генҽ эчкҽн 

кеше миңа юлдаш булыр". Ҽммҽ күбесе елгадан туйганчы эчтелҽр, мҽгҽр бик 

азлары гына эчмҽде. (Су эчкҽн кешелҽрнең иреннҽренҽ Аллаһ бер галҽмҽт 

чыгарды, шуның белҽн алар эчмҽгҽн кешелҽрдҽн аерылдылар.) Талут һҽм аның 

белҽн бергҽ су эчмичҽ калган мҿэминнҽр шул елганы үтеп киткҽч, мҿэминнҽр 

арасыннан кайберлҽре ҽйтте: "Кҽфер гаскҽренҽ безнең кҿчебез җитмҽс, 

Җалутка һҽм аның гаскҽренҽ каршы тора алмабыз, чҿнки аларның саны бик 

күп, ҽмма безнең саныбыз бик аз". Ахирҽттҽ Аллаһуга юлыгачакларын белгҽн 

галим мҿэминнҽр ҽйттелҽр: "Күп вакытта аз санда булган мҿэминнҽр Аллаһ 

ярдҽме белҽн күп санда булган кҿферлҽрне җиңделҽр түгелме? Шулай булгач, 

без дҽ күп санда булган кҿферлҽрдҽн курыкмыйча, Аллаһ ярдҽменҽ таянып 

сугышыйк". Аллаһу тҽгалҽ сугышларда батырлык күрсҽткҽн чыдамлы мҿэминнҽр 

белҽн бергҽ. 

2|250|Мҿэминнҽр Җалутка һҽм аның гаскҽренҽ якын килгҽч ҽйттелҽр: "Ий 

Раббыбыз, безгҽ сабырлык, батырлык бир һҽм аякларыбызны нык беркет һҽм 

кҽфер кавемен җиңҽргҽ ярдҽм бир". 

2|251|Аллаһ ярдҽме белҽн аз санда булган мҿэминнҽр гаскҽре, күп санда 

булган кҽфер гаскҽрен җиңделҽр һҽм Даут, кҿферлҽрнең башлыгы – Җалутны 

үтерде. Аллаһ Даутка байлык һҽм пҽйгамбҽрлек бирде һҽм аңа үзе телҽгҽн 

нҽрсҽлҽрне ҿйрҽтте. Ҽгҽр Аллаһ кешелҽрне якламаса иде, ҽлбҽттҽ, җирдҽге 

кешелҽр һҽммҽсе һҽлак булыр иделҽр. Лҽкин Аллаһ барча галҽмнҽр мҽхлугына 

рҽхмҽт иясе. 

2|252|Бу сҿйлҽнгҽн кыйссалар Аллаһуның аятьлҽре, ий Мухҽммҽд г-м, аны 

сиңа хаклык белҽн укыйбыз, ҽлбҽттҽ, син рҽсүллҽрдҽн. 

2|253|Коръҽндҽ зекер ителгҽн рҽсүллҽрне дҽрҽҗҽдҽ берсеннҽн икенчесен 

артык кылдык. Аларның кайберлҽре Аллаһ белҽн сҿйлҽште, кайберлҽрен Аллаһ 

югары дҽрҽҗҽгҽ күтҽрде. Мҽрьям угълы Гыйсага ачык аңлатмалы Инҗилне 

бирде, һҽм аңа Җҽбраил белҽн ярдҽм бирде. Ягъни кҽферлҽр аны үтерергҽ 

телҽделҽр, лҽкин Аллаһ аны үзенең рҽхмҽтенҽ алды. Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, 

кешелҽр Ислам диненең хҿкемнҽре хакында, ҽлбҽттҽ, ихтыйлаф кылышмас 

иделҽр пҽйгамбҽрлҽрдҽн соң килгҽн кавемнҽр Аллаһудан аларга ачык 

аңлатмалар килгҽннҽн соң. Лҽкин Аллаһ аларны ихтыярларына куйды һҽм алар 

үз зарарларына ихтыйлаф кылыштылар. Кайберлҽре мҿэмин булдылар, кайсылары 



кҽфер булдылар. Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, кешелҽр ихтыйлаф кылышмас 

иделҽр, лҽкин Аллаһ үзе телҽгҽн эшне кыладыр. 

2|254|Ий мҿэминнҽр! Мин сезгҽ биргҽн байлыктан Аллаһ юлына һҽм 

мохтаҗларга садака бирегез, кыямҽт кҿне килмҽс борын, ул кҿндҽ үзегезне 

ут газабыннан сатып алу сҽүдҽсе булмас һҽм ул кҿндҽ дуслык һҽм шҽфҽгать 

итү эшлҽре булмас, зҽкҽтне бирмичҽ кҽфер булган кешелҽр залимнҽрдер. 

2|255|Гыйбадҽт кылырга яраклы һич бер зат юк, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ, Ул 

һҽр вакыт тере, бҿтен нҽрсҽгҽ хуҗа булганы хҽлдҽ һҽрвакыт бар. Аны ару, 

талу һҽм йокы тотмас, җирдҽ һҽм күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр аныкыдыр. 

Ахирҽттҽ Аллаһ хозурында кем кемгҽ шҽфҽгать кылыр? Юк, шҽфҽгать кылучы 

булмас, һичкем үз телҽге белҽн һичкемгҽ шҽфҽгать кыла алмас, мҽгҽр Аллаһ 

рҿхсҽте белҽн генҽ шҽфҽгать кылучы булыр. Аллаһ кешелҽрнең үткҽндҽге 

барча эшлҽрен һҽм алдагы барча эшлҽрен белер, кешелҽр Аллаһ белеменнҽн 

һичнҽрсҽне чолгап ала алмаслар, мҽгҽр Аллаһ белдергҽнне генҽ белерлҽр. 

Аллаһуның бушлык урыны җирне һҽм күклҽрне сыйдырды, Аллаһуга җирне һҽм 

күклҽрне саклау авыр түгел, ул Аллаһ дҽрҽҗҽдҽ бик бҿек һҽм бик олугъ. 

2|256|Дингҽ кҿчлҽү юк, лҽкин ҿндҽү һҽм ҿйрҽтү бар. Ясалма, ялган, батыл 

диннҽн Аллаһ тҿзегҽн хак дин ачык аерылды. Телҽгҽн кеше Коръҽн, сҿннҽт 

юлы белҽн барып җҽннҽткҽ керсен! Моны телҽмҽгҽн кеше бидеґҽт, хорафҽт юлы 

белҽн барып җҽһҽннҽмгҽ керсен. Берҽү Аллаһудан башканы Илҽһе тотуны инкяр 

итеп, Аллаһуга нык ышанса һҽм бидеґҽт, хорафҽтлҽрдҽн ерак булса, ул 

мҿэмин һич тҽ ҿзелми-сынмый торган тоткага ябышты. Аллаһ ишетүче һҽм 

белүче. 

2|257|Аллаһу тҽгалҽ хак мҿэминнҽрнең хуҗасы, аларны бидеґҽт, хорафҽт 

караңгылыгыннан чыгарып, Коръҽн, сҿннҽт яктылыгына кертер. Аллаһуга яки 

Коръҽнгҽ ышанмаган һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган кешелҽрне шайтан юлы 

булган бидеґҽт, хорафҽт караңгылыгына кертер. Адашу караңгылыгында булган 

кешелҽр -җҽһҽннҽм уты ҽһеллҽре, алар анда мҽңге калырлар. 

2|258|Ий Мухҽммҽд г-м, белдеңме Аллаһ биргҽн байлыгына таянып, Раббысы 

хакында Ибраһим г-м белҽн тартышкан кешене? Ул Намрут патша иде. Ибраһим 

г-м Намрутка ҽйтте: "Кулыгыз белҽн ясаган нҽрсҽгҽ гыйбадҽт кыласызмы?" 

Намрут сорады: "Ҽ син нҽрсҽгҽ гыйбҽдҽт кыласың?" Ибраһим г-м ҽйтте: "Мин 

гыйбадҽт кыла торган зат үлекне тергезҽ һҽм үтерҽ". Намрут ҽйтте: "Мин дҽ 

үтерҽм һҽм тергезҽм". Ягъни Ибраһим г-мне алдарга хҽйлҽ корды, ике кешене 

китертеп берсен күрсҽтте һҽм үтерде, икенчесен чыгарып күрсҽтте: "Менҽ 

тергездем", – дип. Ибраһим г-м ҽйтте: "Ни телҽсҽм шуны булдырам дип 

мактанасың, Аллаһ кояшны мҽшрыйктҽн чыгара, ҽ син мҽгърибтҽн чыгар", – 

дип. Намрут бу эшне эшли алмагач хҽйран булды, хурлыкка тҿште. Аллаһ, 

ҽлбҽттҽ хакны инкяр итүче залимнҽрне туры юлга күндермҽс. 

2|259|Янҽ кешелҽре үлгҽн, йортлары җимерелгҽн шҽһҽр яныннан үтеп баручы 

Гозҽер г-мнең хҽле белҽн танышыгыз! Шҽһҽрнең ҿсте-аска килгҽнен күреп, 

Гозҽер г-м ҽйтте: "Кешелҽр шҽһҽр белҽн бергҽ һҽлак булганнар инде, 

боларны Аллаһ ничек тергезсен?" – дип. (Бу Куддус шҽһҽрендҽ Ягъкуб 

балалары яшҽгҽн. Алар ислам динен бозганнар, аннары үзлҽре азган. Аллаһ 

аларга залим булган кҿферлҽрне ирекле кылды, ул кҽферлҽр шҽһҽрне 

җимерделҽр, кешелҽрен үтерделҽр, исҽн калганнарын ҽсир алдылар). Гозҽер 

г-м шҽһҽрдҽн үтеп ерак киткҽч, Аллаһ аны үтерде, йҿз ел үткҽч тергезде. 

Һҽм: "Ий Гозҽер, үлеп күпме яттың?" – диде. Гозҽер г-м ҽйтте: "Үлеп бер 

кҿн яки бер кҿннҽн азрак яттым". Аллаһ ҽйтте: "Ий Гозҽер, бер кҿн түгел, 

ҽ йҿз ел яттың, кара, ашый торган ризыгыңа һҽм эчҽ торган эчемлегеңҽ – 

сасымаганнар, һҽм ишҽгеңҽ кара", – дип. Гозҽернең үзе белҽн алган ризыгы 

һҽм эчемлеге йҿз ел буена ятып, бозылмаган, ҽмма ишҽкнең кояшта агарган 

сҿяклҽре генҽ калган иде, боларны күреп, Гозҽер г-м ґҽҗҽблҽнде. Аллаһ 

Гозҽер г-мгҽ: "Сҿяклҽрне җыеп, аларга ит кундырып һҽм тире үстереп ишҽкне 



тергезгҽнебезне карап тор", – диде. Ий Гозҽер! Бу эшне кылдык сиңа 

үлгҽннҽн соң терелүгҽ ышану ҿчен кешелҽргҽ дҽлил булсын ҿчен. Ишҽкнең 

терелгҽнен күргҽч, Гозҽер ҽйтте: "Мин хҽзер Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче 

җиткҽнен белҽмен", – дип. 

2|260|Янҽ Ибраһим г-мнең: "Ий Раббым, миңа үлекне тергезеп күрсҽт", – 

дигҽнен игътибарга алыгыз! Аллаһ ҽйтте: "Ий Ибраһим! Ҽллҽ ышанмыйсыңмы 

Минем үлеклҽрне тергезергҽ кҿчем җиткҽнлегенҽ?" Ибраһим г-м ҽйтте: "Ий 

Раббым, мин, ҽлбҽттҽ, ышанам, лҽкин мине якын күргҽнлегең белҽн 

күңелемнең карарлануын телим". Аллаһ ҽйтте: "Ий Ибраһим, ал дүрт кошны, 

аларны үтереп ботарлап алдыңа сал, аннары аларның берҽр кисҽклҽрен тау 

ҿстенҽ ташла. Моннан соң аларны чакыр, ҽлбҽттҽ, алар йҿгереп килерлҽр 

синең яныңа", – дип. Ибраһим г-м Аллаһ ҽйткҽнчҽ эш кылды һҽм кошлар, 

терелеп, Ибраһим г-м янына йҿгереп килделҽр. Яхшы бел – дҿреслектҽ Аллаһу 

тҽгалҽ бҿтен эштҽ җиңүче һҽм хикмҽт белҽн эш кылучы. 

2|261|Аллаһ юлына биргҽн малның мисалы – бер бҿртек орлык кеби, ул орлык 

үстерде җиде башак, һҽр башакта йҿзҽр орлык. Аллаһ үзе телҽгҽн бҽндҽсенҽ 

җиде йҿздҽн дҽ арттырып бирер. Аллаһ киңлек иясе һҽм барча нҽрсҽне 

белүче. 

2|262|Биргҽн садакаларның сҽвабы күп мҽртҽбҽ арттырылачак, кешелҽр Аллаһ 

юлына садака бирерлҽр, лҽкин садакаларына миннҽтне вҽ рҽнҗетүне 

ияртмҽслҽр. Аларның ҽҗерлҽре Раббылары хозурында, аларга аңда курку һҽм 

кайгы булмас. 

2|263|Фҽкыйрьлҽргҽ яки сораучыларга яхшы сүзлҽр ҽйтү һҽм хата эшлҽре 

булса, гафу итү рҽнҗетеп биргҽн садакага караганда яхшырак. Аллаһ сезнең 

үпкҽлҽп яки рҽнҗетеп биргҽн садакагызга мохтаҗ түгел, Ул бай һҽм 

миһербанлы. 

2|264|Ий мҿэминнҽр! биргҽн садакаларыгызны миннҽт кылып яки рҽнҗетеп 

биреп, сҽвабын югалтмагыз! Рия белҽн биргҽн кешелҽр – кҽферлҽр кеби, алар 

Аллаһуга һҽм ахирҽт кҿненҽ ышанмыйлар, шулай да кешелҽргҽ яхшы күренер 

ҿчен садака бирҽлҽр. Рия белҽн яки рҽнҗетү белҽн бирелгҽн садаканың 

мисалы – ҿстенҽ туфрак кунган шома таш кеби, яңгыр суы туфракны юып 

тҿшерҽ дҽ, таш тап-такыр булып, ялангач кала. Алар биргҽн садакаларының 

ҽҗеренҽ ирешергҽ һич кадир булмаслар. Аллаһ Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча 

кҽфер булган кешелҽрне туры юлга күндермҽс. 

2|265|Аллаһ ризалыгын ҿстҽп, сҽвабын ҿмет итеп һҽм сҽваб булачагына 

күңелдҽн нык ышанып, Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга садака бирүчелҽрнең мисалы 

– эре яңгырлы явым яуган калку җирдҽге тигез бакча кеби. Ул бакча башка 

бакчаларга караганда җимешне ике ҿлеш бирҽ. Ҽгҽр ул бакчага эре яңгыр 

яумаса, вак яңгыр ява, һҽрхҽлдҽ яумый калмас. Аллаһ сезнең кылган 

эшлҽрегезне күрүче. (Аллаһ риза булырлык итеп бирелгҽн дҿрес садакага, 

эре яңгыр яуган бакчаның уңышы кеби, сҽваб күп булыр. Кимчелекле итеп 

бирелгҽн садакага да, вак яуган яңгыр бакчаның уңышы кеби, аз булса да, 

һаман сҽваб булыр). 

2|266|Сезлҽрдҽн берҽрегез яратырмы елгалар агып, хҿрмҽ һҽм йҿзем 

җимешлҽре үсеп торган бакчаның булуын? Ҽлбҽттҽ, яратырсыз. Шундый 

бакчаның хуҗасы картлыкка ирешеп, балалары үсеп җитмҽгҽн – кечкенҽ 

булсалар, шул вакытта бу бакчаны утлы җил килеп кҿйдерсҽ, бакча хуҗасы 

яратырмы, шатланырмы? Ҽнҽ шулай Аллаһ сезгҽ аятьлҽрен баян итҽ, шаять 

фикерлҽп карарсыз! 

2|267|Ий мҿэминнҽр! Кҽсеп итеп тапкан малларыгыздан һҽм Без сезнең ҿчен 

җирдҽн чыгарган уңышлардан яхшысын Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга бирегез! 

Ҽммҽ начар нҽрсҽлҽр аралаштырып бирмҽгез. Шундый малны сезгҽ бирсҽлҽр, 

ҽлбҽттҽ, ул начар нҽрсҽне күзегезне йомып, чыраегызны сытып кына алыр 

идегез. Белегез, Аллаһ чиксез бай һҽм мактаулы. 



2|268|Садака бирү лязем булганда шайтан күңелгҽ коткы салыр: "Малыңны 

кешегҽ бирсҽң үзең ярлы булырсың", – дип. Дҽхи фҽхеш хҽрам булган эшлҽргҽ 

ҿнди. Аллаһ сезгҽ гафу итүне һҽм малыгызны яки дҽрҽҗҽгезне арттыруны 

вҽгъдҽ итҽ, тҽүбҽ итеп тҿзҽлсҽгез. Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларга Аллаһ 

киңлек иясе һҽм белеп эш кылучы. 

2|269|Киңлек иясе булган Аллаһ хикмҽтне үзе телҽгҽн бҽндҽсенҽ бирер, 

Аллаһудан берҽүгҽ хикмҽт бирелсҽ – ул кешегҽ бик күп яхшылыклар бирелде. 

"Хикмҽт" – дигҽн сүзгҽ ислам диненең бҿтен хҿкемнҽре керҽ. Коръҽн Кҽрим 

белҽн һҽрбер кеше вҽгазьлҽнмҽс, мҽгҽр саф гакыллы кешелҽр генҽ 

вҽгазьлҽнерлҽр. 

2|270|Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга садака бирсҽгез, яки фҽкыйрьлҽргҽ берҽр 

нҽрсҽ бирергҽ нҽзер ҽйткҽн булсагыз, аны, ҽлбҽттҽ, Аллаһ белҽ. Садака 

бирмҽүче яки малын хҽрам урыннарга исраф итүче залимнҽргҽ ахирҽттҽ 

ярдҽмче булмас. 

2|271|Ҽгҽр садакаларыгызны күрсҽтеп, ҽйтеп бирсҽгез, ул күркҽм эш. Ҽгҽр 

яшертен бирсҽгез, ул эш сезнең ҿчен тагын да яхшырак. Бу яхшылыкларыгызны 

Аллаһ гҿнаһларыгызга кҽффҽрҽт кылыр. Бит Аллаһ сезнең кылган яхшы 

эшлҽрегездҽн хҽбҽрдҽр. 

2|272|Ий Мухҽммҽд г-м, кешелҽрне һидҽяткҽ салу синең эшең түгел, лҽкин 

һидҽяткҽ Аллаһ үзе телҽгҽн кешене күндерер. Бер яхшы нҽрсҽне садака итеп 

бирсҽгез, файдасы үзегезгҽдер. Садакаларыгызны фҽкать Аллаһ ризалыгы ҿчен 

генҽ бирсҽгез, яхшы нҽрсҽлҽрдҽн садака бирсҽгез, аның хаклары сезгҽ 

түлҽнер җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн һҽм сез ахирҽттҽ золым кыланмассыз. 

2|273|Садакаларыгызны янҽ Аллаһ юлында дингҽ хезмҽт итү белҽн тоткарлыкта 

булган мохтаҗ галимнҽргҽ бирегез! Чҿнки аларның дҿнья малын кҽсеп итҽргҽ 

вакытлары булмый. Ул мохтаҗ галимнҽрнең хҽлен белмҽгҽн кешелҽр аларны бай 

дип уйлыйлар, мохтаҗ булсалар да сораудан сакланганнары ҿчен. Сез аларны 

йҿзлҽрендҽге галҽмҽтлҽре белҽн танырсыз, чҿнки алар күбрҽк вакыт ач 

торулары сҽбҽпле, йҿзлҽрендҽ арыклык галҽмҽте булыр. Шулай булса да, алар 

намаз, рузҽне калдырмаслар, кайвакыт зарураттан сорарга мҽҗбүр булсалар 

да, күп сорап кешелҽрне аптыратмаслар. Ҽнҽ шул мохтаҗ галимнҽргҽ яхшы 

нҽрсҽлҽрегездҽн садака бирсҽгез, Аллаһ аны яхшы белҽдер. 

2|274|Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга кичен дҽ, кҿндезен дҽ, күрсҽтеп тҽ, 

күрсҽтмичҽ дҽ садака бирүче мҿэминнҽргҽ Раббылары хозурында күп 

нигъмҽтлҽр саклана. Аларга ахирҽттҽ курку булмас һҽм алар кҿенмҽслҽр. 

2|275|Риба ашаучылар, ягъни бурычка биреп торган ҿчен арттырып алучылар, 

каберлҽреннҽн, шайтан буып ташлаган кеше кеби, бик яман сурҽттҽ кубарлар. 

Бу ґҽзаб аларга тиешле булды, риба сҽүдҽ кебек хҽлҽл дигҽннҽре ҿчен. 

Аллаһ сҽүдҽ эшлҽрен хҽлҽл итте, риба эшлҽрен хҽрам кылды. Берҽү, рибаның 

хҽрам икҽнлеге белҽн Раббысыннан вҽгазь килгҽннҽн соң риба алудан тыелса, 

вҽгазь килмҽс борын алган рибасы үзенҽ хҽлҽлдер. Вҽгазьгҽ хҽтле риба 

алучыларның эше Аллаһуга тапшырылыр. Бу аять иңгҽннҽн соң да рибаны хҽлҽл 

санап, алуларын дҽвам итсҽлҽр, алар ут ҽһеллҽре. Алар анда мҽңге 

калырлар. 

2|276|Аллаһ риба белҽн кергҽн малны һҽлак итҽ, ҽ садакасы бирелгҽн малны 

арттырадыр. Рибаны хҽлҽл диюче кҽферне Аллаһ сҿйми. 

2|277|Иман китереп изге гамҽллҽр кылучы, намазларын укып, зҽкҽтлҽрен 

бирүче мҿэминнҽрнең ҽҗере Раббылары хозурында. Аларга ахирҽттҽ курку һҽм 

кҿенү дҽ булмас. 

2|278|Ий мҿэминнҽр, Аллаһудан куркыгыз, Аның хҿкемнҽрен бозудан 

сакланыгыз! Алырга сҿйлҽшкҽн рибаларыгыз алынмый калган булса, рибаны 

хҽрам кылган аять килгҽннҽн соң, ул сҿйлҽшкҽн рибаларыгызны алмагыз, 

Аллаһуга гҿнаһкҽр булудан сакланыгыз! Ҽгҽр Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак 

мҿэмин булсагыз. 



2|279|Ҽгҽр риба белҽн мал алудан туктамасагыз, ул вакытта яхшы белегез! 

Аллаһуның һҽм рҽсүлнең сезгҽ каршы сугышуларын үзегезгҽ лязем иткҽн 

буласыз. Арттырып алу ҿчен бурычка бирүчелҽр ҽгҽр тҽүбҽ итсҽгез, бурычка 

биргҽн малыгыз сезнеке, биргҽнегез хҽтле генҽ алыгыз. Бурычка биргҽн кеше 

арттырып алу белҽн золым итмҽсен һҽм бурычны киметеп бирү белҽн бурычка 

бирүчегҽ дҽ золым ителмҽсен. 

2|280|Ҽгҽр сездҽн бурычка алган кешелҽр бурычларын түли алмаслык фҽкыйрь 

булсалар, бурычларын түлҽргҽ мал тапканнарына чаклы кичектерү сезгҽ 

лаземдыр. Ҽгҽр бурычларын түлҽргҽ кҿче җитмҽгҽн кешелҽргҽ, бурычларын 

үзлҽренҽ садака кылсагыз, сезнең ҿчен бик тҽ хҽерледер, ҽгҽр белсҽгез! 

2|281|Хҿкемгҽ Аллаһуга кайтачак дҽһшҽтле кыямҽт кҿненнҽн куркыгыз! Ул 

кҿндҽ һҽрбер кеше кҽсеп иткҽн савабы һҽм гҿнаһы ҿчен тиешле җҽзаны алыр. 

Ул кҿндҽ кешелҽр савабларын киметеп яки гҿнаһларын арттырып золым 

ителмҽслҽр. 

2|282|Ий мҿэминнҽр! Кҿтҽргҽ вакытын билгелҽп бурычка мал бирсҽгез, малны 

һҽм вакытны языгыз! Бу эшлҽрне арагызда бер язучы гаделлек белҽн язсын! 

Яза белгҽн кеше язудан баш тартмасын, Аллаһ аңа язуны ҿйрҽткҽне ҿчен 

шҿкер итеп язсын! Бурычка алып торучы да күпме алганлыгын һҽм кайчан 

бирҽчҽген дҿрес ҽйтеп яздырсын һҽм курыксын хыянҽт итҽргҽ тҽрбиячесе 

булган Аллаһудан, үзенең бурычларыннан һҽрнҽрсҽне киметеп ҽйтмҽсен. Ҽгҽр 

бурычка алган кеше надан яки дивана булса, йҽ хҽтерсез, телсез булып, 

яздырырга кҿче җитмҽсҽ, ул вакытта аның валисе гаделлек белҽн ҽйтеп 

яздырсын. Яздырган вакытта мҿселман булган ике шаһит билгелҽгез, ҽгҽр 

шаһит булырга ике ир табылмаса, ул вакытта бер ир, ике хатын шаһит 

булсыннар үзегез риза булган мҿселманнардан, ҽгҽр хатыннарның берсе 

онытса, икенчесе хҽтеренҽ тҿшерер. Ҽгҽр шаһитлар мҿселман булган хакимнҽр 

алдына чакырылсалар, баш тартмасыннар, ҽлбҽттҽ, барсыннар. Ала торган һҽм 

бирҽ торган хакларыгызны үзара вакытын билгелҽп языгыз, ул маллар кирҽк – 

зур булсын, кирҽк – кечкенҽ булсын. Хакларыгызны үзара гаделлек белҽн 

язып баруыгыз Аллаһ хозурыңда үзегез ҿчен хҽерле, турылыклы, шҽһадҽт 

бирергҽ ышанычлы һҽм бурычларыгызның күпме икҽнлегенҽ шик китермҽскҽ 

якын. Ҽгҽр сҽүдҽгез хҽзер кулга бирешеп, арагызда эш тҽмам булганда 

язмасагыз – гҿнаһ юк. Алыш-биреш эшлҽрегездҽ шҽһитлҽр билгелҽгез, лҽкин 

язучылар һҽм шҽһитлҽр сездҽн зарар күрмҽсеннҽр. Ягъни аларны ялганга 

кҿчлҽмҽгез һҽм, вакытлары булмаганда, үз эшлҽрегезгҽ кҿчлҽп куймагыз! 

Ҽгҽр аларга зарар итсҽгез, үзегез фҽсыйклардан булырсыз. Аллаһудан 

куркыгыз, хыянҽт итүдҽн сакланыгыз! Аллаһ сезгҽ хҽерле, файдалы эшлҽрне 

ҿйрҽтҽ. 

2|283|Ҽгҽр сҽфҽрдҽ булып, язучы тапмасагыз ул вакытта бурычка алган кеше 

заклад бирсен, ягъни бурычын кайтарып биргҽнче, берҽр бҽяле ҽйбер биреп 

торсын, ҽгҽр бер-берегезгҽ ышанып язудан һҽм закладтан башка бурычка 

бирсҽгез, ул вакытта бурычка алган кеше инсаф белҽн бурычын иясенҽ 

тапшырсын һҽм тҽрбияче булган Аллаһудан курыксын. Ий шаһит булган 

кешелҽр, Шҽһадҽтегезне яшермҽгез, сҿйлҽшкҽн сүзлҽрегезне үзгҽртмҽгез. 

Ҽгҽр шаһит булган кеше шҽһитлек эшендҽ дҿреслекне яшерсҽ, аның күңеле 

гҿнаһкҽрдер. Бит Аллаһ сезнең эшлҽгҽн эшлҽрегезне белүче. 

2|284|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге барлык нҽрсҽ Аллаһуның мҽхлуклҽре, Аллаһудан 

башкага гыйбадҽт кылмагыз! Күңеллҽрегездҽге яман уйларыгызны яшерсҽгез 

дҽ, яшермҽсҽгез дҽ уйларыгыз белҽн Аллаһ сезне хҿкем итҽр. Аллаһ үзе 

телҽгҽн мҿэминне гафу итҽр һҽм үзе телҽгҽн кешене гҿнаһы ҿчен ґҽзаб 

кылыр. Ҽлбҽттҽ, Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

2|285|Мухҽммҽд г-м Раббысыннан иңдерелгҽн Коръҽннең һҽр сүзенҽ ышанды һҽм 

мҿэминнҽр дҽ ышандылар, алар һҽммҽсе Аллаһуга, Аның фҽрештҽлҽренҽ, 

китапларына, рҽсүллҽренҽ ышандылар, һҽм: "Рҽсүллҽрнең берсен икенчесеннҽн 



аермыйбыз, барчасына да бертигез ышанабыз", – диделҽр. Вҽ ҽйттелҽр: "Без 

Аллаһ сүзлҽрен ишеттек һҽм буйсындык, ий Раббыбыз ярлыкавыңны сорыйбыз, 

шуның ҿчен сүзлҽреңне ишетеп буйсынабыз һҽм ахырда сиңа кайтабыз", – дип. 

2|286|Аллаһу тҽгалҽ һичкемгҽ кҿче җитмҽгҽн эш белҽн кҿчлҽмҽс, мҽгҽр кҿче 

җиткҽн эш белҽн кҿчлҽр. Берҽү Аллаһуга буйсынып изге гамҽллҽр кылса, 

файдалы эшлҽрне генҽ эшлҽсҽ – файдасы үзенҽдер, ҽгҽр берҽү Аллаһуга 

карышып гҿнаһларны, явыз эшлҽрне кҽсеп итсҽ – газабы үзенҽ. Аллаһуга 

итагать итүче мҿэминнҽр ҽйтҽлҽр: "Ий Раббыбыз, лязем булган изге 

гамҽллҽрне онытып калдырсак яки хаталанып гҿнаһ эшлҽсҽк, болар ҿчен 

безлҽрне ґҽзаб белҽн тотмагыз! Ий Раббыбыз! Ҽүвҽлге ҿммҽтлҽргҽ йҿклҽгҽн 

авып йҿклҽрне безгҽ йҿклҽмҽгез! Ий Раббыбыз! Кҿчебез җитмҽслек, сабыр итҽ 

алмаслык авыр бҽлҽ-казаларны безлҽргҽ йҿклҽмҽ! Безлҽрне гафу ит һҽм 

ярлыка һҽм дҽ безгҽ рҽхмҽт кыл! Ий Раббыбыз, Син безнең хуҗа, барча 

хаҗҽтлҽребезне Син генҽ үтисең, кҿферлҽргҽ каршы торырга, аларны җиңҽргҽ 

безгҽ ярдҽм бир! 

3|1|Ҽлиф лҽм мим – мҽгънҽсен Аллаһ белҽ. 

3|2|Аллаһудан башка гыйбадҽт кылырга яраклы һичбер зат юк, мҽгҽр Аллаһ 

үзе генҽ, Аңа итагать итмҽк, коллык күрсҽтмҽк ляземдыр. Ул һҽрвакыт тере, 

галҽмнҽр хҽлен күзҽтеп, белеп тора. 

3|3|Тҽүратны һҽм Инҗилне Аллаһ китабы дип дҿреслҽгҽне хҽлдҽ Аллаһ сиңа 

хаклык белҽн Коръҽнне иңдерде, вҽ Коръҽннҽн элек Тҽүратны һҽм Инҗилне. 

3|4|Кешелҽргҽ хидҽят, вҽ хак белҽн батыл арасын аерыр ҿчен Коръҽнне 

иңдерде. Аллаһуның аятьлҽрен инкяр итүче кҽферлҽргҽ ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, 

каты ґҽзаб булыр. Аллаһ кҽферлҽрдҽн үч алуда кодрҽт иясе. 

3|5|Аллаһуга, ҽлбҽттҽ, җирдҽ һҽм күклҽрдҽ һичнҽрсҽ яшерен түгел. 

3|6|Аллаһ сезне аналарыгыз карынында үзе телҽгҽнчҽ сурҽтлҽр. Барча 

вҿҗүдкҽ хуҗа һҽм бҿтен мҽхлукка мҽгъбуд булырдай Илаһҽ юк, мҽгҽр Аллаһ 

үзе генҽ. Ул кодрҽт иясе һҽм кҿчле хҽким. 

3|7|Ий Мухҽммҽд ґҽлҽйһис-сҽлҽм! Ул тиңдҽше булмаган Аллаһ сиңа китап 

иңдерде, ул Коръҽндҽ күбрҽге мҽгънҽсе ачык, аңлаешлы аятьлҽр, ул аятьлҽр 

Коръҽннең тҿп нигезе. Шулай ук Коръҽндҽ мҽгънҽсе яки тҽэвиле ачык 

беленмҽгҽн аятьлҽр дҽ бар, лҽкин андый аятьлҽргҽ тҽэвил ясаудан, ягъни 

мҽгънҽ чыгарудан Аллаһ тыйды. Ҽмма күңеллҽре хактан батылга авышкан яман 

кешелҽр мҽгънҽсе ачык түгел аятьлҽргҽ иярерлҽр, кҽфер булуны ҿстҽп, яки 

мҿселманнар арасына фетнҽ салуны телҽп, һҽм нҽфеслҽренҽ моафыйк мҽгънҽлҽр 

бирмҽкне телҽп, тҽэвил ясарлар. Бу мҽгънҽсе ачык беленмҽгҽн аятьлҽргҽ 

тҽэвил ясап, мҽгънҽ бирергҽ һичкем белмҽс, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ белер. 

Ҽмма күңеллҽре хаклык ягына авышкан хакыйкый галимнҽр: "Коръҽннең һҽр 

сүзенҽ ышандык, барчасы да Раббыбыздан килгҽн хак сүзлҽр, мҽгънҽсе ачык 

булган аятьлҽр белҽн гамҽл кылабыз, мҽгънҽсе ачык беленмҽгҽн аятьлҽрне 

Аллаһуга тапшырабыз", – дилҽр. Кешелҽр һҽммҽсе дҽ вҽгазьлҽнмҽс, фҽкать 

саф күңелле, камил гакыллы кешелҽр генҽ Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл 

кылырлар. 

3|8|Алар: "Ий Раббыбыз безне туры юлга күндергҽнеңнҽн соң күңеллҽребезне 

дҿреслектҽн ялган якка авыштырма һҽм шҽфкать кылып, безгҽ рҽхмҽтеңне бир! 

Ҽлбҽттҽ, Син сорап та, сорамыйча да бирүчесең", – дилҽр. 

3|9|Ий Раббыбыз, шиксез булачак кыямҽт кҿнендҽ барча кешелҽрне хисап ҿчен 

бер урынга җыячаксың. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, вҽгъдҽсенҽ хыйлафлык кылмый. 

3|10|Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган кешелҽрне, маллары һҽм 

балалары Аллаһ ґҽзабыннан коткармас, алар җҽһҽннҽм утында булачаклар. 

3|11|Аларның мисалы: Тҽүратны инкяр итүче Фиргаун кавеме кеби, һҽм 

Фиргаун кавеменнҽн ҽүвҽлге инкяр итүче кебилҽр. Аларны Аллаһ ґҽзаб белҽн 

тотты, Аллаһ, үзенҽ баш имҽгҽн кешелҽрдҽн каты ґҽзаб белҽн үч алучы. 



3|12|Кҽферлҽргҽ ҽйт: "Тиздҽн җиңелерсез, капланырсыз, аннары кубарылып 

җҽһҽннҽмгҽ сҿрелерсез. Нинди яман кайтачак урын ул җҽһҽннҽм". 

3|13|Ий кешелҽр! Шиксез, сезгҽ бҽдер сугышында галҽмҽт бардыр ике 

гаскҽрнең бергҽ юлышкан вакытында. Ул гаскҽрлҽрнең берсе Аллаһ юлыңда 

сугышучы мҿэминнҽр, икенчесе – Аллаһуга каршы сугышучы кҽферлҽр иде, 

кҽферлҽр мҿэминнҽрне үзлҽренҽ караганда ике ҿлеш күбрҽк итеп күрделҽр. 

Ҽмма дҿреслектҽ мҿэминнҽр ҿч йҿз булып, кҽферлҽр бер мең иделҽр. Аллаһ 

телҽгҽн бҽндҽсен үзенең ярдҽме белҽн куҽтлҽр. Бҽдер сугышында аз санда 

булган мҿэминнҽрнең күп санда булган кҽферлҽрне җиңүлҽрендҽ күңел күзлҽре 

сукыр булмаган кешелҽр ҿчен зур гыйбрҽт бар. 

3|14|Сынар ҿчен күңел сҿйгҽн нҽрсҽлҽрдҽн: хатыннар, балалар, сыер, кҽҗҽ 

кеби дүрт аяклы хайваннар, җыйган алтын, кҿмешлҽр һҽм зиннҽтлҽнгҽн 

йҿгерек атлар һҽм иген кеби нҽрсҽлҽр Аллаһудан кешелҽргҽ сҿекле ителде. 

Бу нҽрсҽлҽр дҿнья тереклеге, лҽкин барчасы бетҽчҽк, алар аз нҽрсҽлҽрдер, 

аларны һҽм дҿньяны калдырып, Аллаһуга кайтырсыз. Ҽгҽр Коръҽн белҽн гамҽл 

кылып, хҽзерлҽнеп барсагыз, иң яхшы урын Аллаһу хозурында. 

3|15|Сез сҿйгҽн нҽрсҽлҽрдҽн артыграк яхшы нҽрсҽ белҽн сезгҽ хҽбҽр 

биримме? Дҿреслектҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылучы тҽкъва мҿэминнҽргҽ 

Раббылары хозурында җҽннҽтлҽр хҽзерлҽнгҽн, асларыннан елгалар агар, алар 

анда мҽңге калырлар, алар ҿчен анда пакь хатыннар булыр һҽм аларга 

Аллаһуның ризалыгы булыр. Аллаһ үзенең бҽндҽлҽрен һҽм аларның барча 

хҽллҽрен белүче. 

3|16|Җҽннҽтлҽргҽ кертелҽчҽк мҿэминнҽр ҽйтҽлҽр: "Ий Раббыбыз, без, 

ҽлбҽттҽ, Сиңа һҽм рҽсүлеңҽ иман китердек. Безлҽрне ярлыка, гҿнаһларыбызны 

гафу ит һҽм безне җҽһҽннҽм утыннан сакла!" 

3|17|Ул тҽкъва мҿэминнҽр: Аллаһ юлында чыдамлылар, Аллаһуга вҽ Рҽсүлгҽ 

итагать итүчелҽр, мохтаҗларга һҽм Аллаһ юлына садака бирүчелҽр, вҽ 

сҽхҽрлҽрдҽ намаз, Коръҽн укып Аллаһудан гафу сораучылар. 

3|18|Аллаһ үзе вҽ фҽрештҽлҽр һҽм хакыйкый чын галимнҽр: "Кол булырга 

яраклы Илаһҽ юк, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ", – дип дҿреслек белҽн һҽм кҿчле 

исбатлау белҽн шҽһадҽт бирҽлҽр. Юк һичбер Илаһҽ, мҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ үзе 

генҽ. Ул барча эштҽ җиңүче, хикмҽт белҽн эш кылучы. 

3|19|Шиксез, Аллаһ хозурында ислам дине генҽ дин. Кешелҽрнең ислам динен 

үзгҽртеп бозулары Аллаһудан аларга китап иңмҽгҽннҽн вҽ расүл килмҽгҽннҽн 

түгел, бҽлки китап иңдерелеп, расүл күндерелеп, ислам дине тулысынча ачык 

итеп аңлатылганнан соң инсафсыз галимнҽр бер-берсенҽ хҿседлҽнеп, 

дошманлашып Аллаһ хҿкемнҽренҽ хыйлафлык кылдылар, ислам динен бозып 

бетерделҽр. Берҽү нҽфесе телҽгҽнне яки бидеґҽт гамҽллҽрне яклап, Аллаһ 

аятьлҽрен инкяр итсҽ, Аллаһ, андыйларга дҿньяда адашуны, ахирҽттҽ ґҽзаб 

була чакны бик тиз тҽкъдир итүче. 

3|20|Ҽгҽр явыз кешелҽр хакны инкяр итеп, батылны яклап синең белҽн һаман 

бҽхҽслҽшсҽлҽр, син аларга ҽйт: "Үземне һҽм миңа ияргҽн мҿэминнҽрне 

Аллаһуга тапшырдым, без Аңа буйсындык". Янҽ ҽйт: "Ий сез китабий кҽферлҽр 

һҽм укый-яза белмҽгҽн кешелҽр, Аллаһуга иман китереп, ислам динен кабул 

итеп мҿселман булдыгызмы?" Ҽгҽр исламны кабул итеп Коръҽн белҽн гамҽл 

кылсалар, шиксез, туры юлга күнелделҽр. Ҽмма баш тартсалар, туры юлны 

тапмаслар. Синең бурычың: Аллаһ хҿкемнҽрен ачык итеп ирештерү генҽдер. 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, бҽндҽлҽренең эшлҽрен күрүче. 

3|21|Аллаһу тҽгалҽнең аятьлҽрен инкяр итүче кҽферлҽр, пҽйгамбҽрлҽрне һҽм 

ислам диненҽ, хаклыкка чакыручы мҿселманнарны хаксыз үтерҽлҽр. Аларга 

ахирҽттҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб булачагы белҽн хҽбҽр бир! 

3|22|Хаксыз мҿселманнарны үтерүче кҽферлҽрнең дҿньяда һҽм ахирҽттҽ барча 

эшлҽре юкка чыкты, һҽм аларга ахирҽттҽ ярдҽмче булмас. 



3|23|Күрҽсеңме китаптан ҿлеш бирелгҽн кҽферлҽрне? Алар Коръҽн белҽн гамҽл 

кылырга һҽм дҽ үзара барча эшлҽрен Коръҽн белҽн генҽ хҽл итҽргҽ 

чакырылалар, лҽкин бу чакыруны инкяр итеп, артларына дүнҽлҽр. Алар 

Аллаһуга каршылык күрсҽтүчелҽр. 

3|24|Кҽферлҽрнең безне җҽһҽннҽм уты тотса да берничҽ кҿн генҽ тотар дип 

ҽйтүлҽре ислам динен вҽ Коръҽн хҿкемнҽрен кабул итмҽүлҽренҽ сҽбҽп булды 

һҽм батыл диннҽрендҽ Аллаһуга ялганны ифтира итүлҽре аларны алдады. 

3|25|Шиксез булачак кыямҽт кҿнендҽ аларны хҿкемгҽ җыеп китерсҽк, ничек 

булыр хҽллҽре? Вҽ золым ителмичҽ һҽр кеше үзенең кылган гамҽле буенча 

гына тиешле җҽзаны алганда, Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучыларның хҽле ничек 

булыр? 

3|26|Ий Аллаһ син барча байлыкка патшасың, үзең телҽгҽн кешегҽ байлыкны 

бирҽсең һҽм үзең телҽгҽн кешедҽн байлыкны аласың, телҽгҽн бҽндҽңне Коръҽн 

белҽн гамҽл кылдырып хҿрмҽтле итҽсең, һҽм телҽгҽн бҽндҽңне Коръҽннҽн 

гафил кылып хур итҽсең. Барча хҽйриҽт синең кулындадыр, шиксез, Синең һҽр 

нҽрсҽгҽ кҿчең җитҽ, дип ҽйт. 

3|27|Ий Аллаһ! Син кичне кҿнгҽ, кҿнне кичкҽ кертҽсең, үлекне теректҽн 

чыгарасың, һҽм терекне үлектҽн чыгарасың, һҽм дҽ телҽгҽн бҽндҽлҽреңҽ 

хисапсыз ризык бирҽсең. 

3|28|Мҿэминнҽр мҿэминнҽрдҽн башка кҽферлҽрне дус тотмасыннар. "Чҿнки 

аларга дус булу ахырда кҽфер булуга сҽбҽптер". Бу аять иңгҽннҽн соң бер 

мҿэмин кҽферлҽргҽ дус булса, аңа Аллаһудан һичнҽрсҽ юктыр. Мҽгҽр 

кҽферлҽрнең үтерү белҽн янаулары булганда тыштан гына дуслык күрсҽтергҽ 

ярый, Коръҽнгҽ каршы булган ҽмерлҽрен рия белҽн генҽ үтҽргҽ мҿмкин була. 

Лҽкин иманга зарар килүдҽн курку, һҽм күңелдҽ иманны нык саклау тиешдер. 

Аллаһ сезне үзенең ґҽзабы белҽн куркыта, ҽлбҽттҽ, куркыгыз! Бит ахырда 

хҿкем ителү ҿчен кайтачак урын Аллаһ хозурында. 

3|29|Ҽйт: "Күңеллҽрегездҽ булган телҽклҽрегезне кирҽк – яшерегез, кирҽк – 

белдерегез Аллаһ аны белҽдер һҽм җир, күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽрне дҽ белҽ. 

Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ кадир. 

3|30|Кыямҽт кҿнне һҽр изге кеше эшлҽгҽн изге эшлҽренең ҽҗерен хҽзерлҽнеп, 

алдына куелганын табар. Бозык эшлҽрне эшлҽүчелҽр дҽ гҿнаһлары алларына 

куелганны күрерлҽр. Бу явыз эшлҽрнең иясе, явыз эшлҽре белҽн үзенең 

арасын бик ерак булуны телҽр, лҽкин явыз эшлҽре үзе белҽн мҽңге бергҽ 

булыр. Аллаһ сезне үзенең ґҽзабы белҽн куркыта. Ґҽзабыннан куркып, 

Аллаһуга итагать иткҽн мҿэмин бҽндҽлҽренҽ Ул миһербанлы. 

3|31|Ий Мухҽммҽд г-м ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһуны сҿяр булсагыз миңа иярегез, миңа 

иярсҽгез Аллаһ сезне сҿйҽр һҽм гҿнаһларыгызны ярлыкар. Тҽүбҽ итеп, Аллаһ 

юлына керсҽгез, Ул, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы һҽм рҽхимле". 

3|32|Ий мҿэминнҽр, Аллаһуга һҽм расүлгҽ итагать итегез! Ҽгҽр итагать 

итүдҽн баш тартсагыз, дҿреслектҽ Аллаһ кҽферлҽрне сҿйми. Ягъни итагать 

итмҽсҽгез, кҽфер булырсыз. 

3|33|Дҿреслектҽ Аллаһу тҽгалҽ – Адҽм, Нух, Ибраһим пҽйгамбҽрлҽрне, 

Ибраһим нҽселеннҽн килгҽн пҽйгамбҽрлҽрне һҽм Ґимран гаилҽсеннҽн Мҽрьямне 

вҽ Мҽрьям угълы Гыйсаны бҿтен дҿнья кешелҽреннҽн ҿстен итеп сайлады, беек 

дҽрҽҗҽлҽргҽ күтҽрде. 

3|34|Бу пҽйгамбҽрлҽр бер-берсеннҽн туа килмеш бер нҽселлҽрдер. Аллаһ 

һҽрнҽрсҽне ишетүче вҽ белүче. 

3|35|Ґимран хатыны Хҿннҽнең Раббысына ялварганын хҽтерлҽгез, ул ҽйтте: 

"Ий Раббым, карнымдагы баланы үз хезмҽтемнҽн азат итеп Синең юлыңа 

тапшырырга нҽзер ҽйттем. Йҽ Рабби сораганымны кабул итеп телҽгемҽ 

ирештер! Син минем сүземне ишетүче һҽм телҽгемне белүчесең". (Ґимран һҽм 

хатыны картлыкка ирешкҽннҽр лҽкин балалары булмаган. Хҿннҽ бер кҿнне агач 

күлҽгҽсендҽ утырганда бер кошның балаларын ашатканын күреп минем дҽ балам 



булсачы, дип зарланды. Йҽ Рабби, миңа бер бала бирсҽң, ул баланы мҽсҗид 

Ҽкъсага дин хезмҽтенҽ куяр идем, дип нҽзер ҽйтте. Аллаһ телҽген кабул 

итте, Хҿннҽ Мҽрьямгҽ йҿкле булды.) 

3|36|Хҿннҽ Мҽрьямне тудыргач: "Ий Раббым, кыз бала тудырдым, ир бала 

булса дин хезмҽтенҽ яхшы булыр иде", – диде. Аллаһ белүчерҽктер, нинди 

бала тудырганыңны. Хҿннҽ ҽйтте: "Ир бала, ҽлбҽттҽ, кыз бала кеби түгел, 

аның исемен Мҽрьям куштым, бу баланы вҽ аннан туачак балаларны 

рҽхмҽтеңнҽн сҿрелгҽн шайтан шҽреннҽн Синең саклавыңа тапшырдым". 

Марьямнең анасы Хҿннҽ, Зҽкҽрья пҽйгамбҽрнең хатыны белҽн бертуган иделҽр. 

3|37|Мҽрьямне Раббысы мҽсҗид Ҽкъсага күркҽм кабул итү белҽн кабул итте 

һҽм яхшы тҽрбия белҽн тҽрбиялҽде, һҽм тҽрбиялҽп үстермҽк ҿчен Зҽкҽръя 

пҽйгамбҽргҽ тапшырды. "Хҿннҽ Мҽрьямне тудыргач, мҽсҗид Ҽкъсага алып 

барып, андагы намаз укучыларга: "Бу бала Аллаһ юлына нҽзер ҽйтелгҽн, 

кабул итеп алыгыз", – диде. Мҽсҗид ҽһеллҽре баланы кабул итеп алдылар һҽм 

тҽрбиялҽп үстерү хакында һҽрбере, мин алам, дип, үзара бҽхҽслҽштелҽр. Бу 

бҽхҽсне бетерү ҿчен Аллаһудан юл күрсҽтелде: "Барчагыз да калҽмнҽрегезне 

суга салыгыз, кемнең калҽме суга батмаса, Мҽрьямне шул кеше алыр". 

Ҽйтелгҽнчҽ эш кылдылар, Зҽкҽръяның калҽме суга батмады, Мҽрьям аңа 

тапшырылды. Зҽкҽръя мҽсҗид эчендҽ бер урын хҽзерлҽп Мҽрьямне шунда тҽрбия 

кылды. Мҽрьям зекер, гыйбадҽт белҽн мҽшгул булды. Зҽкҽръя Мҽрьям янына 

кайчан гына керсҽ дҽ, алдында тҿрле җимешлҽр һҽм башка ризыкларны күрер 

иде. Бер кергҽнендҽ: "Ий Мҽрьям, бу ризыклар сиңа кайдан килҽ", – дип 

сорады. Мҽрьям ҽйтте: "Бу ризыклар Аллаһ хозурыннан килҽ, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, 

үзе телҽгҽн бҽндҽсен хисапсыз ризыкландыра". 

3|38|Мҽрьямнең дҽрҽҗҽсен Аллаһ күтҽргҽнне күреп, Раббысына ялварып дога 

кылды. Ҽйтте: "Ий Раббым, рҽхмҽтеңнҽн миңа бер бала биргел! Шиксез, син 

минем догамны ишетҽсең". 

3|39|Зҽкҽръя михрабта намаз укып торганда Җҽбраил килеп кычкырды: "Ий 

Зҽкҽръя, дҿреслек тҽ, Аллаһ сине Яхъя исемле изге угыл белҽн шатландыра. 

Ул Яхъя Аллаһудан булган сүзгҽ ышанучы булганы хҽлдҽ, ягъни Гыйса 

пҽйгамбҽргҽ иң беренче иман китереп, ярдҽмче булды. Янҽ ул Яхъя кавеме 

арасында хҿрмҽтле вҽ олугъ булды, һҽм дҽ хатыннар белҽн собхҽт итүдҽн 

сакланучы изге пҽйгамбҽрлҽрдҽн булды. 

3|40|Зҽкҽръя ҽйтте: "Ий Раббым миңа кайдан угыл булсын дҿреслектҽ миңа 

картлык иреште, хатыным да бала тудырмаучыдыр". Аллаһ ҽйтте: "Ҽнҽ шулай 

Аллаһу тҽгалҽ телҽгҽнен кылыр". 

3|41|Зҽкҽръя ҽйтте: "Ий Раббым хатынымның йҿкле булуына миңа бер галҽмҽт 

бир!" Аллаһ ҽйтте: "Синең кешелҽр белҽн сҿйлҽшҽ алмавың сиңа галҽмҽт 

булыр, кешелҽр белҽн ҿч кҿн сҿйлҽшҽ алмассың, мҽгҽр ишарат илҽ генҽ 

сҿйлҽшерсең". Хатыны йҿкле булгач Зҽкҽръяның теле бҽйлҽнде, зекер 

тҽсбихтҽн башка сүзлҽрне сҿйли алмады. Аллаһ ҽйтте: "Ий Зҽкҽръя, Раббыңны 

күп зекер ит вҽ кҿндезлҽрен һҽм кичлҽрен намаз укы!" 

3|42|Фҽрештҽ ҽйтте: "Ий Мҽрьям, дҿреслектҽ Аллаһ сине сайлады вҽ сине 

гҿнаһтан пакълады һҽм бҿтен дҿнья хатыннарыннан сине ҿстен кылды. 

3|43|"Ий Мҽрьям, Раббыңа итагать кыл һҽм рҿкүгъ, сҽҗдҽ кылып намаз 

укучылар белҽн намаз укыгыл!" 

3|44|Бу Мҽрьям кыйссасы Коръҽн иңмҽс борын синең ҿчен яшерен иде, инде 

вҽхий белҽн белдерҽбез. Мҽсҗид Ҽкъса мҿселманнары шибага ҿчен калҽмнҽрен 

суга салганда син алар арасында юк идең, һҽм Мҽрьямне тҽрбиягҽ алыр ҿчен 

тартышкан вакытларында да яннарында юк идең. 

3|45|Җҽбраил ҽйтте: "Ий Мҽрьям, Аллаһ сине бер бала белҽн шатландырадыр. 

Ул бала атасыз, Аллаһуның "бар бул" дип ҽйтүе белҽн булыр, ул баланың 

исеме Гыйса (Мҽрьям угълы) булыр, ул бала дҿньяда һҽм ахирҽттҽ дҽрҽҗҽ 

иясе вҽ Аллаһуга якыннардан булыр. 



3|46|Ул Гыйса бишектҽ чагында һҽм үсеп җиткҽч кешелҽр белҽн хикмҽтле 

сүзлҽр белҽн сҿйлҽште һҽм ул изгелҽрдҽн булды". 

3|47|Мҽрьям ҽйтте: "Ий Раббым, миңа бала кайдан булсын чҿнки миңа ир 

затының кулы тигҽне юк". Аллаһ ҽйтте: "Ҽнҽ шулай Аллаһ үзе телҽгҽн 

нҽрсҽне халык кылыр. Бер нҽрсҽне булдырырга телҽсҽ фҽкать "бул" дияр, ул 

нҽрсҽ Ул телҽгҽнчҽ бар булыр". 

3|48|Аллаһ Гыйсага язу белемен, шҽригать хҿкемнҽрен һҽм Тҽүрат, Инҗил 

китапларын ҿйрҽтте. 

3|49|Вҽ Ягъкуб балаларына расүл кылды. Гыйса, пҽйгамбҽр булгач, Ягъкуб 

балаларына ҽйтте: "Мин сезгҽ Раббыгыздан пҽйгамбҽремҽ ачык дҽлиллҽр һҽм 

галҽмҽтлҽр белҽн килдем. Ул галҽмҽтлҽрнең берсе: балчыктан кош сурҽте 

ясармын да аңа ҿрермен, Аллаһ ҽмере белҽн кош булып очар. Янҽ Аллаһ ҽмере 

белҽн сукырларны күзле итҽрмен, ала тҽнле кешелҽрне сҽламҽтлҽндерермен 

һҽм үлеклҽрне тергезермен. Янҽ мин сезгҽ нҽрсҽ ашаганыгыздан, ҿйлҽрегездҽ 

яшереп саклаган нҽрсҽлҽрегездҽн хҽбҽр бирермен. Бу нҽрсҽлҽрдҽ, ҽлбҽттҽ, 

минем пҽйгамбҽрлегемне тҽсдыйклаучы галҽмҽтлҽр бар, ҽгҽр хаклыкка 

ышанучылардан булсагыз". 

3|50|Миннҽн ҽүвҽл иңдерелгҽн Тҽүратны тҽсдыйк иткҽнем хҽлдҽ, һҽм сезгҽ 

хҽрам булган нҽрсҽлҽрнең кайберлҽрен хҽлҽл иткҽнем хҽлдҽ, Раббыгыздан 

галҽмҽтлҽр белҽн сезгҽ пҽйгамбҽр булып килдем. Шулай булгач, Аллаһудан 

куркыгыз, миңа итагать итегез һҽм карышудан сакланыгыз! 

3|51|Дҿреслектҽ Аллаһ мине дҽ, сезне дҽ тҽрбия кылучыдыр. Тҽрбияче булган 

Аллаһуга, ҽлбҽттҽ, гыйбадҽт кылыгыз! Бит Аллаһуга итагать итү һҽм Аңа 

гына гыйбадҽт кылу иң туры юл. 

3|52|Гыйса, мҿшриклҽрнең һаман кҿферлеклҽрендҽ дҽвам иткҽннҽрен күргҽч: 

"Аллаһ диненҽ миңа кем ярдҽмче була?" – диде. Гыйсага ияргҽн мҿэминнҽр: 

"Аллаһ диненҽ без ярдҽмче булабыз, без Аллаһуга нык ышандык. Аллаһуга 

итагать итүче хак мҿселман икҽнлегебезгҽ шаһит бул, диделҽр. 

3|53|Ий Раббыбыз, син иңдергҽн китапларга ышандык һҽм пҽйгамбҽргҽ иярдек. 

Безлҽрне Синең берлегең вҽ исламның хаклыгы белҽн шҽһадҽт бирүче 

мҿселманнар белҽн бергҽ кыл! 

3|54|Кҽферлҽр Гыйсага явыз хҽйлҽ кордылар. Аллаһ аларга каршы кҿчле 

хҽйлҽне корды. Бит Аллаһ хҽйлҽ коручыларның хҽерлесе вҽ кҿчлеседер. 

Кҽферлҽр Гыйсаны гаеплҽргҽ, үзлҽрен дҿреслҽргҽ дҽлил тапмагач, ниһаять, 

ачуларыннан Гыйсаны үтерергҽ ҽмер бирделҽр. Мҿселманнар арасында 

кҽферлҽргҽ сатылган бер монафикъ бар иде, кҽферлҽр Гыйсаны үтерергҽ карар 

чыгаргач, шул монафыйк, Гыйса кергҽн ҿйгҽ кҽферлҽрне җыеп алып килде. 

Лҽкин бу вакытта Аллаһ Гыйсаны күккҽ күтҽргҽн иде инде. Монафикъ, Гыйсаны 

тотабыз дип ҿйгҽ кергҽч, Аллаһ аның сурҽтен Гыйса сурҽтенҽ кертте. 

Кҽферлҽр аны Гыйса дип белеп, тотып алып, асып үтерделҽр. Менҽ аларга 

Аллаһуның бер хҽйлҽсе шул булды. 

3|55|Аллаһ ҽйтте: "Ий Гыйса, Мин, ҽлбҽттҽ, сине үтерүче һҽм үз хозурыма 

күтҽрүчемен, һҽм сине кҽферлҽрнең явыз хҽйлҽсеннҽн саклап, пычрак 

йогынтыларыннан пакълаучымын. Янҽ ий Гыйса: сиңа ияргҽн мҿэминнҽрне 

кыямҽт кҿненҽ чаклы кҽферлҽрдҽн ҿстен кылучымын. Кҽферлҽр белҽн арагызда 

булган ихтыйлаф эшлҽрдҽ хҿкем итҽрмен. 

3|56|Ҽмма Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган кешелҽрне дҿньяда һҽм 

ахирҽттҽ каты ґҽзаб белҽн ґҽзаб кылырмын, Минем ґҽзабымнан котылырга 

аларга ярдҽмче булмас. 

3|57|Ҽмма иман китереп изге гамҽллҽр кылучы мҿэминнҽрнең ҽҗерен тулысынча 

Аллаһ үзе бирер. Лҽкин Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы залимнҽрне Аллаһ һич 

тҽ сҿйми. 



3|58|Ий Мухҽммҽд г-м, Без сиңа укыган кыйссалар синең пҽйгамбҽрлегеңҽ 

ишарат итүче дҽлиллҽр. Вҽ Без вҽхий кылган сүзлҽр, барча хикмҽтлҽрне 

зекер итүче Коръҽн кҿримдер. 

3|59|Гыйсаның атасыз халык кылынуының мисалы Аллаһ хозурында Адҽм г-м 

кебидер. Адҽмнең тҽнен балчыктан тҿзеде дҽ соңра аңа "Адҽм бул" диде, 

Адҽм булды. "Тыкса да Аллаһуның "бар бул" дип ҽйтүе белҽн булды". 

3|60|Гыйса хакында булган хак сүзлҽр: Раббыңнан, шиклҽнүчелҽрдҽн булма! 

3|61|Ачык дҽлиллҽр килгҽннҽн соң берҽү Гыйса хакында синең белҽн 

бҽхҽслҽшсҽ, син аларга ҽйт: "Без үзебез, балаларыбыз һҽм хатыннарыбыз һҽм 

сез үзегез, балаларыгыз һҽм хатыннарыгыз бер урынга җыелыйк, аннары Гыйса 

хакында кем ялган сҿйлҽсҽ аңа Аллаһуның лҽгънҽте булсын дип Аллаһудан 

сорап бер-беребезгҽ дога кылышырбыз" – дип. Кҽферлҽр, мҿселманнарның 

лҽгънҽте тҿшүдҽн куркып килмҽделҽр. 

3|62|Гыйса хакында сҿйлҽгҽн бу кыйсса ҽлбҽттҽ хактыр. Аллаһудан башка 

Илаһҽ юк, мҽгҽр Аллаһ ҽзе генҽ, Ул – Аллаһ ҽлбҽттҽ һҽр эшендҽ җиңүче һҽм 

белеп хҿкем итүче. 

3|63|Ҽгҽр Коръҽн белҽн гамҽл кылып тҿзҽлүдҽн баш тартсалар, шиксез Аллаһ 

явызлык кылучы азгыннарны белҽ, Аның ґҽзабыннан котыла алмаслар. 

3|64|Ҽйт: "Ий китап ҽһеллҽре безнең һҽм сезнең ҿчен бер тигез хак булган 

Коръҽндҽге Аллаһ сүзлҽренҽ килегез! Ул сүзлҽр Аллаһудан башкага гыйбадҽт 

кылмаубыз һҽм Аллаһуга һичкем тиңдҽш кылмаубыз, һҽм дҽ Аллаһудан башка 

бер-беребезне Илаһҽ урнына тотмаубыздыр". Ҽгҽр Коръҽн юлына керүдҽн баш 

тартсалар, аларга ҽйтегез: "Безнең Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак 

мҿэминнҽр икҽнлегебезгҽ шаһит булыгыз" – дип. 

3|65|Ий китап ҽһеллҽре ни ҿчен Ибраһим хакында сүз кҿрҽштерҽсез? 

(Яһүдлҽр, Ибраһим безнең диндҽ дилҽр, насаралар да Ибраһим безнең диндҽ 

дилҽр.) Бит Тҽүрат һҽм Инҗил Ибраһимнҽн соң иңдерелде. Ҽ сез исҽ ул 

китапларны үзгҽртеп яһүд һҽм насара булдыгыз, шуны инсаф илҽ уйлап 

карамыйсызмы? 

3|66|Ий китабий кҽферлҽр ни ҿчен Мухҽммҽд г-м белҽн тартышасыз аның хак 

пҽйгамбҽр икҽнен белҽ торып? Аң булыгыз бу эшегез сезнең ҿчен бик 

ямандыр! Ҽмма Ибраһимнең кайсы диндҽ икҽнен белмичҽ тартышуыгыз тагын да 

кабахҽт эшдер. Ибраһимнең динен Аллаһ белүчерҽк лҽкин сез белмисез. 

3|67|Ибраһим яһүд динендҽ дҽ булмады, лҽкин хак тарафына нык авышкан чын 

мҿселман иде, вҽ ул Аллаһуга ширк катучылардан да булмады. 

3|68|Дҿреслектҽ Ибраһимгҽ ияргҽн кешелҽр, аның динендҽ булырга 

ҽһелерҽклҽр, янҽ Мухҽммҽд г-м вҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылган мҿэминнҽр 

Ибраһим динендҽ булырга ҽһелерҽклҽрдер. Аллаһ Коръҽн белҽн гамҽл кылучы 

мҿэминнҽрнең хуҗасы, аларның телҽген үтҽүчедер. 

3|69|Китабий кҽферлҽрдҽн бер тҿркем кҽферлҽр, сезне хак диннҽн 

адаштырырга телҽделҽр. Лҽкин Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак мҿэминнҽрне 

адаштыра алмаслар, мҽгҽр үзлҽрен адаштырырлар, лҽкин адашуларын 

сизмҽслҽр. 

3|70|Ий китабий кҽферлҽр, ни ҿчен Аллаһуның аятьлҽрен инкяр итҽсез? 

Үзегез шул аятьлҽрне ишетеп белҽсез, ишеткҽнлегегезгҽ үзегез шаһитсыз. 

3|71|Ий китабий кҽферлҽр, ни ҿчен, белҽ торып, хакка батылны 

катнаштырасыз? Ягъни дҿреслеккҽ ялганны кушасыз вҽ ни ҿчен, белҽ торып, 

хакны яшерҽсез? 

3|72|Китабий кҽферлҽрдҽн бер таифҽ үзлҽренҽ ҽйтте: "Мҿэминнҽргҽ иңгҽн 

аятьлҽргҽ кҿннең Ҽүвҽлендҽ ышаныгыз, аннары кҿннең ахырында инкяр итегез, 

бҽлки диннҽреннҽн кайтырлар", – дип. 

3|73|Янҽ кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Мҿэминнҽргҽ ышанмагыз, мҽгҽр үзегезнең 

динегезгҽ ияргҽн кешелҽргҽ генҽ ышаныгыз". Ҽйт: "Ҽлбҽттҽ, Аллаһ һидияте 

генҽ һидият, ул Коръҽн Кҽримдер". Ий китабий кҽферлҽр, сезгҽ бирелгҽн 



Тҽүрат, Инҗил кеби Коръҽннең Мухҽммҽд г-мгҽ бирелгҽнлегенҽ хҿседлҽнеп аны 

инкяр игҽсез, яки мҿэминнҽр ҿстен булганга хҿсҿдлҿнеп Коръҽнне инкҽр 

итҽсез. Ягъни ахмаклык белҽн Аллаһуга каршы барып, Аның фазыйлҽтен ҿмет 

итҽсез. Дҿреслектҽ фазыйлҽт Аллаһ кулында, аны телҽгҽн кешесенҽ бирер. 

Аллаһ киңлек иясе һҽм фазыйлҽте кемгҽ тиешле икҽнлекне белүче. 

3|74|Аллаһ үзенең рҽхмҽтенҽ телҽгҽн кешелҽрен хаслар. Аллаһ олугъ 

фазыйлҽт иясе. 

3|75|Китабий кҽферлҽрдҽн кайберлҽренҽ күп кенҽ алтын бирсҽң ҽманҽт итеп, 

ул аны сиңа хыянҽтсыз кайтарып бирер. Вҽ ул кҽферлҽрдҽн кайберлҽренҽ бер 

генҽ алтын бирсҽң, ул аны сиңа кайтарып бирмҽс, мҽгҽр талҽп итеп ҿстендҽ 

даим торсаң гына бирер. Бурычны яки амҽнҽтне тапшырмаулары шуның ҿчен 

булды – ҽйттелҽр: "Яһүд яки насара булмаган кешелҽргҽ безнең зарарыбызга 

йҿрергҽ юл юк", – дип. Шуннан соң мҿшрик булмаган кешелҽрнең бурычларын 

бирмҽс булдылар. Алар Аллаһ хакында һҽм Аның дине хакында белеп ялган 

сҿйлилҽр. 

3|76|Бҽлки бер кеше үзенең ґҽһден һҽм вҽгъдҽлҽрен үтҽсҽ вҽ бурычларын 

хыянҽтсез бирсҽ һҽм хыянҽтлҽрдҽн сакланса- ҽнҽ шундый тҽкъва кешелҽрне 

Аллаһ ҽлбҽттҽ сҿяр. 

3|77|Аллаһуга булган ґҽһедлҽрен вҽ антларын аз акчага сатучыларга 

ахирҽттҽ җҽннҽт нигъмҽтлҽре юк, Аллаһ алар белҽн рҽхимле сҿйлҽшү илҽ 

сҿйлҽшмҽс, рҽхимле карау илҽ карамас һҽм аларны гҿнаһлардан пакьлҽмҽс һҽм 

аларга – рҽнҗеткүче каты ґҽзаб булыр. 

3|78|Шиксез, алардан бер таифа Аллаһ китабы Тҽүратны һҽм Инҗилне үз 

теллҽре белҽн үзгҽртеп укыйлар, сез аларны Аллаһ китабын укыйлар дип 

хисаплавыгыз ҿчен. Лҽкин аларның укыганы Аллаһ китабы түгел, үзлҽренең 

ялган сүзлҽрен Аллаһудан иңдерелгҽн сүз дилҽр. Юк ул сүзлҽр Аллаһудан 

түгел, лҽкин Аллаһуга ифтира кылып ялганны сҿйлилҽр, үзлҽре дҽ белҽлҽр 

ялган сҿйлҽгҽннҽрен. 

3|79|Аллаһудан кешелҽргҽ китап һҽм Ислам диненең хҿкемнҽре һҽм 

пҽйгамбҽрлек бирелгҽннҽн соң ул пҽйгамбҽрнең, Аллаһуга гыйбадҽт кылмагыз, 

миңа гыйбадҽт кылыгыз дип ҽйтмҽк һич тҽ дҿрес булмый. "Чҿнки мҿшриклҽр, 

Мухҽммҽд үзенҽ гыйбадҽт кылдырырга тели диделҽр". Лҽкин пҽйгамбҽр, "Аллаһ 

китабыннан ҿйрҽнгҽнегез белҽн вҽ пҽйгамбҽрдҽн дҽрес алганыгыз белҽн 

Раббыгыз булган Аллаһуга гына кол булыгыз, Аңа гына гыйбадҽт кылыгыз", – 

дип ҽйтергҽ бурычлы. 

3|80|Ул пҽйгамбҽр сезгҽ фҽрештҽлҽрне вҽ пҽйгамбҽрлҽрне Илаһҽ итеп алыгыз 

димҽс. Ҽйҽ пҽйгамбҽр сезне мҿселман булганыгыздан соң кҿферлеккҽ ҿндҽрме? 

3|81|Без биргҽн китапны һҽм ислам хҿкемнҽрен ҿммҽтлҽрегезгҽ ирештерерсез, 

дип, Аллаһ пҽйгамбҽрлҽрдҽн ґҽһед алды. Аннары Мухҽммҽд г-м сезгҽ 

пҽйгамбҽр булып килде, кулыгыздагы Тҽүрат вҽ Инҗилне тҽсдыйк иткҽне 

хҽлдҽ. Пҽйгамбҽргҽ итагать итегез вҽ ярдҽм бирегез, дип Аллаһ сезгҽ ҽмер 

бирде. Аллаһ ҽйтте: "Ий китап ҽһеллҽре Мухҽммҽд г-мнең расүл икҽнлеген 

икрар кылдыгызмы вҽ ана иман китергҽнлегегезгҽ Минем ґҽһдемне кабул 

иттегезме?" Ҽйттелҽр: "Икрар кылдык вҽ ґҽһдеңне кабул иттек". Аллаһ 

ҽйтте: "Икрарыгызга шаһит булыгыз! Мин дҽ сезнең белҽн бергҽ 

шаһитлҽрдҽнмен". 

3|82|Бу ґҽһедтҽн соң берҽү Коръҽн белҽн гамҽл кылудан баш тартса, баш 

тартучылар фасыйклардыр. 

3|83|Ҽйҽ гафил кешелҽр Аллаһ тҿзегҽн хак динне ташлап, бидеґҽтлҽрдҽн 

тҿзелгҽн батыл динне тотмакчы булалармы? Бит җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽрбер 

мҽхлук телҽп һҽм телҽмичҽ дҽ Аллаһуга итагать итҽр. Вҽ барчалары да 

Аллаһуга кайтырлар. 

3|84|Ҽйт: "Үзем һҽм ҿммҽтем иман китердек Аллаһуга, үзегезгҽ иңдерелгҽн 

Коръҽнгҽ, Ибраһим, Исмагыйл, Исхак, Ягькуб пҽйгамбҽрлҽргҽ һҽм аларның 



нҽселеннҽн килгҽн пҽйгамбҽрлҽргҽ иңдерелгҽн вҽхийлҽргҽ һҽм Мусага 

бирелгҽн Тҽүратка, Гыйсага бирелгҽн Инҗилгҽ, шулай ук башка 

пҽйгамбҽрлҽргҽ Раббыларыннан иңдерелгҽн вҽхийлҽргҽ. Пҽйгамбҽрлҽрне берсен 

икенчесеннҽн аермыйбыз, барчасына да бер тигез ышанабыз. Без Аллаһуга 

итагать итүче мҿэминнҽрбез", – дип. 

3|85|Берҽү ислам диненнҽн башка дингҽ иярсҽ, аның дине вҽ гамҽле һич 

кабул булмый, ул ахирҽттҽ хҽсрҽтлҽнүче вҽ һҽлак булучыдыр. 

3|86|Аллаһ ничек хак юлга күндерсен иман китергҽннҽн соң кҽфер булган 

кавемне? Үзлҽре Аллаһуга ышанып, Мухҽммҽд г-мнең хак пҽйгамбҽр икҽнлегенҽ 

дҽ шҽһадҽт бирделҽр һҽм аларга һҽр нҽрсҽне бҽян итүче Коръҽн дҽ килде. 

Шуннан соң алар пҽйгамбҽргҽ иярүдҽн вҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылудан баш 

тартып, кҽфер булдылар. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы 

залимнҽрне һидҽяткҽ күндерми. 

3|87|Ул залимнҽрнең җҽзалары, Аллаһуның, фҽрештҽлҽрнең вҽ барча 

кешелҽрнең лҽгънҽтедер. 

3|88|Алар лҽгънҽттҽ һҽм ґҽзабта мҽңге калучылар, алардан ґҽзаб 

җиңелҽйтелмҽс вҽ аларга рҽхмҽт карау белҽн карау булмас. 

3|89|Мҽгҽр шул золым эшлҽреннҽн тҽүбҽ итсҽлҽр һҽм Коръҽн белҽн гамҽл 

кылып иманнарын вҽ диннҽрен дҿреслҽсҽлҽр, Аллаһ ярлыкаучы, рҽхимле. 

3|90|Иман китергҽннҽн соң кҽфер булган кешелҽр, Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмыйча кҿферлеклҽрен арттырдылар. Инде аларның тҽүбҽлҽре кабул булмас, 

чҿнки алар хак юлдан бик нык адашканнар. 

3|91|Ҽгҽр алар Коръҽн юлына кайтмыйча, кҽфер хҽллҽреңдҽ үлсҽлҽр, 

кулларында җир тулысы алтын булса да, Аллаһ ґҽзабыннан котылу ҿчен шул 

алтыннарын садака кылсалар да, кабул булмас иде. Ул кҽферлҽргҽ ахирҽттҽ 

каты рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр, ярдҽмче булмас. 

3|92|Ий мҿселманнар, үзегезгҽ сҿекле нҽрсҽлҽрдҽн мохтаҗ мҿселманнарга 

бирмичҽ торып, Аллаһудан бирелҽчҽк нигъмҽтлҽргҽ ирешҽ алмассыз. Бит Аллаһ 

сезнең нинди нҽрсҽлҽрдҽн садака биргҽнегезне белҽдер. 

3|93|Ягъкуб балаларына барча ризык хҽлҽл булып, мҽгҽр Тҽүрат иңмҽс борын 

үзлҽре хҽрам кылган нҽрсҽлҽр хҽлҽл түгел иде. Ягькуб пҽйгамбҽр: "Сырхау 

чагында сҽлҽмҽтлҽнсҽм, дҿя итен вҽ сҿтен үземҽ хҽрам кылырмын", – дип 

нҽзер ҽйткҽн иде, сҽламҽтлҽнгҽч дҿя итен ашамас һҽм сҿтен эчмҽс булды. 

Аңа карап балалары да үзлҽренҽ хҽрам кылдылар. Яһүдлҽр, бу хҿкем Тҽүратта 

бар дип, Мухҽммҽд г-м белҽн тартыштылар. Син аларга Тҽүратны алып 

килегез, ул хҿкемне карыйк, диген! Алар хҽйран булдылар, чҿнки ул хҿкем 

Тҽүратта юк. 

3|94|Аллаһудан китап килеп һҽр нҽрсҽне ачык бҽян иткҽннҽн соң, берҽү 

Аллаһуга ялганны ифтира кылса, андый кешелҽр залимнҽрдер. 

3|95|Ҽйт: "Аллаһу тҽгалҽ дҿрес сҿйлҽде, дҿрес хҿкем итте", – дип. Ибраһим 

диненҽ иярегез! Ул батылдан хакка нык авышкан изге пҽйгамбҽр һҽм ул 

Аллаһуга шҽрик катучылардан булмады. 

3|96|Дҿреслектҽ кешелҽргҽ гыйбадҽт ҿчен салынган ҿйнең ҽүвҽле Мҽккҽдҽге 

Кҽгъбҽтүллаһдыр. Мҽккҽ шҽһҽре кешелҽр ҿчен мҿбарҽк, Кҽгъбҽтүллаһ барча 

галҽмнҽр ҿчен һидҽят билгесе. 

3|97|Ул Кҽгьбҽтүллаһда билгеле галҽмҽтлҽр бар, шулардан берсе Ибраһим г-

мнең ташка баткан аяк эзлҽредер. Анда кергҽн кеше гаепле булса да, анда 

чагында хҿкем ителүдҽн иминдер. Кҿче җиткҽн кешелҽргҽ Аллаһуга гыйбадҽт 

ҿчен хаҗ кылу фарыз. Берҽү хаҗның, фарызлыгын инкяр итсҽ, кҿче җитеп тҽ 

хаҗ кылмаса, зарары үзенҽ. Аллаһ бҿтен галҽмнҽр мҽхлугыннан мҿстҽгънидер, 

һичберсенең гамҽленҽ мохтаҗ түгел, карышкан кешелҽрне ґҽзаб кылыр. 

3|98|Ҽйт: "Ий китап ҽһеллҽре, ни ҿчен Аллаһуның аятьлҽрен инкяр итҽсез? 

Бит Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегезгҽ, ҽлбҽттҽ, шаһит", – дип. 



3|99|Ҽйт: "Ий китап ҽһеллҽре, ни ҿчен ислам диненҽ зарар ҿстҽп, иман 

китергҽн кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыясыз? Бит үзегез исламның хаклыгына 

шҽһитлҽрсез. Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн гафил түгел. 

3|100|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр китабий кҽферлҽрдҽн бер фиркага иярсҽгез, аларга 

итагать итсҽгез, алар сезне иман китергҽнегездҽн соң кире кҿферлеккҽ 

кайтарырлар. 

3|101|Ничек кҿферлек кыла аласыз, сезгҽ Аллаһуның аятьлҽре укылганда, 

арагызда Аның расүле дҽ бар. Аллаһ китабы – Коръҽнгҽ тотынган кеше, 

шиксез, туры юлга күнелде. 

3|102|Ий мҿэминнҽр, Аллаһудан каты куркыгыз, Аның хҿкемнҽрен бозудан бик 

нык сакланыгыз һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылып, чын мҿселман хҽлегездҽ генҽ 

үлегез! 

3|103|Ий мҿэминнҽр! Барчаларыгыз да берлҽшкҽн хҽлегездҽ Аллаһ арканына, 

ягъни Коръҽн хҿкемнҽренҽ ныклап ябышыгыз! Аннары Коръҽн хҿкемнҽреннҽн һич 

тҽ аерылмагыз һҽм бер-берегездҽн киселеп, тҿрле юлларга китмҽгез! Янҽ 

Аллаһ сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрен күңелегездҽ саклагыз, бит мҿселман булмас 

борын, бер-берегезгҽ дошман идегез. Аллаһ ислам дине белҽн күңелегезгҽ 

дуслык, ҿлфҽт мҽхҽббҽтен салды да, бер-берегезгҽ дин кардҽше булып 

ҽверелдегез. Сез җҽһҽннҽм ярының читенҽ килгҽн идегез, җимерелеп тҿшҽргҽ 

генҽ калган идегез, Аллаһ рҽхмҽт кылып, җҽһҽннҽмгҽ тҿшүдҽн сезне ислам 

дине белҽн коткарды. Ҽнҽ шулай Аллаһ сезгҽ аятьлҽрен ачык бҽян итҽр, 

шаять дҿрес аңлап, дҿрес гамҽл кылып туры юлга күнелерсез! 

3|104|Сезлҽрдҽн арагызда шҽригатьне яхшы белгҽн кешелҽр, ҽлбҽттҽ, булсын! 

Алар сезне хҽерле эшлҽргҽ чакырырлар, фарыз гамҽллҽрне, башка яхшы 

эшлҽрне кылырга ҽмер бирерлҽр һҽм фҽхеш, хҽрам эшлҽрдҽн вҽ бидеґҽт 

гамҽллҽрдҽн каты тыярлар. Ҽнҽ шундый җитҽкчелҽре булган җҽмҽгать һҽлак 

булудан котылып, ҿстенлек табучыдыр. 

3|105|Ий мҿэминнҽр, үзлҽренҽ бирелгҽн Аллаһ китабын үзгҽртеп, шҽригать 

хҿкемнҽрен бозып, тҿрле фиркаларга бүленгҽн яһүд вҽ насара кавемнҽре кеби 

булмагыз! Алар, ислам дине ачык аңлатылганнан соң, аның хҿкемнҽренҽ 

хыйлафлык кылдылар. Аларгадыр олугъ ґҽзаб. (Бидеґҽт гамҽллҽрне, хҿрафҽт, 

ырымнарны эшлҽү, ҽүвҽлге китап ҽһеллҽре кеби Коръҽн хҿкемнҽрен, ислам 

динен бозу, мҿселманнарны адаштыру буладыр.) 

3|106|Кыямҽт кҿнне күп йҿзлҽр агарыр вҽ күп йҿзлҽр каралыр. Ҽмма йҿзлҽре 

каралган кешелҽргҽ: "Ислам динен кабул итеп мҿселман булганыгыздан соң 

кҽфер булганыгыз ҿчен җҽһҽннҽм ґҽзабын татыгыз", – дип ҽйтелер. "Мҿселман 

булганнан соң кҽфер хҽлендҽ үлеп, йҿзлҽре каралачак кешелҽр кемнҽр алар", 

– дип сахҽбҽлҽр Мухҽммҽд г-мнҽн сораганнар. "Йҿзлҽре каралып, җҽһҽннҽмгҽ 

керҽсе кешелҽр, бидеґҽт гамҽллҽрне кылучы мҿселманнар", – дип җавап 

биргҽн. 

3|107|Ҽмма бидеґҽт гамҽллҽрдҽн сакланып, Коръҽн белҽн гамҽл кылучы 

мҿселманнарның йҿзлҽре агарачак, алар Аллаһуның рҽхмҽтендҽлҽр һҽм анда 

мҽңге калырлар. 

3|108|Коръҽндҽ сҿйлҽнгҽн бу сүзлҽр Аллаһуның аятьлҽре, аларны сезгҽ 

хаклык белҽн укырбыз. Аллаһ галҽмнҽр мҽхлуклҽреннҽн һичберсенҽ золым 

телҽми. 

3|109|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽрнҽрсҽ Аллаһуныкы вҽ һҽр ҽмер Аллаһуга 

кайтадыр. 

3|110|Ий сез Мухҽммҽд г-м ҿммҽте, дҿньяга чыгарылган ҿммҽтлҽрнең иң 

хҽерлесе булдыгыз, Аллаһуга хак ышану илҽ ышандыгыз, кешелҽрне хҽерле 

эшлҽргҽ, изге гамҽллҽргҽ ҿнди белү белҽн ҿндҽдегез һҽм бозык, зарарлы 

эшлҽрдҽн тыя белеп тыйдыгыз. "Аллаһ, сахҽбҽлҽрне бу аять белҽн мактады, 

чҿнки аларның ярдҽме белҽн ислам дине куҽтлҽнде һҽм бҿтен дҿньяга 

таралды". Китабий кҽферлҽр иман китереп, Коръҽн белҽн гамҽл кылсалар, 



ҽлбҽттҽ, алар ҿчен хҽерле булыр иде. Алардан Коръҽн белҽн гамҽл кылучы 

мҿэминнҽр бар, лҽкин аларның күбрҽге – фасыйклардыр 

3|111|Ий мҿэминнҽр! Иманыгыз таза булса, кҽферлҽр сезгҽ зарар ирештерҽ 

алмаслар, мҽгҽр яман сүзлҽр белҽн күңелегезне рҽнҗетерлҽр, ҽгҽр сезнең 

белҽн сугышсалар, сезнең гайрҽтегездҽн куркып, артларына качарлар. Аннары 

аларга ярдҽмче булмас. 

3|112|Мҿселманнар белҽн кайда гына сугыш кылсалар да, аларга җиңелү 

хакарҽте лязем ителде, мҽгҽр ислам хҿкүмҽте астында булсалар, Аллаһуның 

вҽ мҿэминнҽрнең хҿкеме белҽн җҽзия түлҽп имин булырлар. Алар Аллаһуның 

ачулы каһҽрен ҿслҽренҽ алдылар һҽм дҽ аларга мескенлек лязем ителде. 

Ягъни җҽзия түлҽүдҽн куркып, мескенлек сурҽттҽ йҿрделҽр. Бу җҽзалар 

аларга лязем ителде, Аллаһуның аятьлҽрен инкяр иткҽннҽре вҽ 

пҽйгамбҽрлҽрне хаксыз үтергҽннҽре ҿчен. Аллаһуның каһҽрендҽ калулары, 

Аллаһуга каршып хактан батыл тарафына үтүлҽре сҽбҽпледер. 

3|113|Китабий кҽферлҽрнең иман китереп, мҿселман булган ҿммҽте исламны 

кабул итмҽгҽннҽре кеби булмаслар. Исламны кабул иткҽн ҿммҽт, хаклыкта 

таза торганнары хҽлдҽ тҿннҽр буе Аллаһуның аятьлҽрен укырлар һҽм сҽҗдҽ 

кылырлар. 

3|114|Ул ҿммҽт Аллаһуга һҽм ахирҽт кҿненҽ ышаналар, кешелҽрне яхшылыкка 

ҿндилҽр, гҿнаһлы эшлҽрдҽн тыялар һҽм үзлҽре яхшы эшлҽрне эшлҽргҽ һҽрвакыт 

ашыгалар. Ҽнҽ шуның ҿчен алар изге кешелҽрдҽн булдылар. 

3|115|Аларның кылган изге гамҽллҽренең ҽҗере Аллаһ хозурында инкяр 

ителмҽс. Аллаһудан куркып, гҿнаһлардан сакланучы тҽкъва кешелҽрне, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ белҽ. 

3|116|Дҿреслектҽ кҽферлҽргҽ Аллаһ ґҽзабыннан котылырга маллары һҽм 

балалары һич файда бирмҽс. Алар ут ҽһеллҽре, аңда мҽңге калырлар. 

3|117|Кҽферлҽрнең дҿньяда халык файдасына биргҽн малларының мисалы салкын 

җил кебидер: ул салкын җил залим кавемнең игеннҽренҽ иреште һҽм игеннҽрен 

һҽлак итте. Аллаһ аларга золым итмҽде лҽкин алар үзлҽренҽ золым иттелҽр. 

3|118|Ий мҿэминнҽр! Мҿэминнҽрдҽн башка һичбер кавемне дус тотмагыз! Алар 

сезнең динегезне бозу һҽм үзегезне аздыру ҿчен тырышуларында кимчелек 

кылмаслар. Алар сезнең гҿнаһлы булуыгыз яки Коръҽн юлыннан чыгуыгыз ҿчен 

бик каты тырышалар. Дереклектҽ авызларыннан хакка каршы ҽче яки пычырак 

сүзлҽр заһир булды, бигерҽк тҽ күңеллҽрендҽге яман ниятлҽр кабахҽтлектҽ 

олугърактыр. Ий мҿэминнҽр дошманнарыгыз хакында аятьлҽребезне сезгҽ бҽян 

кылдык шаять аңлап аларның зарарыннан сакланырсыз! 

3|119|Ий мҿэминнҽр сез кҽферлҽрне, бидеґҽтче мҿшриклҽрне ничек сҿясез? 

Бит алар сезне һич тҽ сҿймилҽр. Сез китапларның барчасына да ышанасыз, 

алар кайберлҽренҽ генҽ ышаналар. Алар сезгҽ очыраганда "без дҽ ышандык" 

дилҽр, ҽгҽр аулак урынга җыелсалар, сезгҽ хҿседлҽнеп һҽм сезгҽ зарар итҽ 

алмауларына ачуланып, бармакларын тешлилҽр. Ҽйт: "Ачуыгыздан шартлап 

үлегез", – дип. Аллаһ мҿэминнҽрнең дҽ, кҽферлҽрнең дҽ күңеллҽрендҽ булган 

нҽрсҽне белҽ. 

3|120|Ҽгҽр сезне эшегездҽ хҽерле уңышлар тотса, сезгҽ килгҽн шатлык 

аларның йҿзен каралта, ҽгҽр сезгҽ кайгы килсҽ, алар аның ҿчен шатланалар. 

Ий мҿэминнҽр, авырлык килгҽндҽ чыдап сабыр итсҽгез һҽм Аллаһуга гҿнаһлы 

булудан саклансагыз, динсезлҽрнең сезгҽ зарары тимҽс. Бит Аллаһ 

динсезлҽрнең кылган эшлҽрен чолгап алучыдыр. 

3|121|Ий Мухҽммҽд г-м, ҿход сугышы кҿнендҽ ҿй ҽһелеңнҽн чыгып мҿэминнҽрне 

сугыш урыннарына урынлаштырган вакытында, Аллаһ синең догаңны ишетүче вҽ 

кҽферлҽрнең эшен белүчедер. 

3|122|Сездҽн ике таифҽ, сугыштан куркып, кире кайтырга телҽделҽр, лҽкин 

ул ике таифҽнең хуҗасы – Аллаһдыр. Ягъни Аллаһ күңеллҽренҽ батырлык салды 



аннары сугышка катнаштылар. Мҿэминнҽр һҽрвакыт Аллаһуга тҽвҽккҽл 

итсеннҽр, курыкмасыннар! 

3|123|Ий мҿэминнҽр, дҿреслектҽ Аллаһ сезгҽ бҽдер сугышында ярдҽм бирде, 

сез аз идегез, Аллаһуга гҿнаһлы булудан сакланыгыз һҽм нигъмҽтлҽренҽ 

шҿкер итегез! 

3|124|Мухҽммҽд г-м мҿэминнҽргҽ ҽйтте: "Раббыгыздан сезгҽ ярдҽм ҿчен ҿч 

мең фҽрештҽнең иңдерелүе җитмиме?" 

3|125|Бҽлки ҿч мең фҽрештҽ җитҽдер, ҽгҽр авырлыкка чыдасагыз һҽм сугышта 

чиктҽн үтүдҽн саклансагыз, Раббыгыз сезгҽ биш мең фҽрештҽ белҽн ярдҽм 

бирер, ул фҽрештҽлҽр ак маңгайлы атларга атланган булырлар, башларында ак 

чалмадыр. 

3|126|Бу эшне Аллаһ эшлҽмҽде, мҽгҽр сезгҽ шатлык булсын ҿчен һҽм 

фҽрештҽлҽрнең иңүеннҽн күңеллҽрегез карарланып куҽт тапсын ҿчен эшлҽде. 

Бер нинди заттан ярдҽм юк, мҽгҽр кодрҽт вҽ хикмҽт иясе Аллаһудан гынадыр. 

3|127|Аллаһ фҽрештҽлҽр белҽн ярдҽм кылды, кҽферлҽрдҽн бер җҽмҽгатькҽ җҽза 

бирмҽк ҿчен яки җиңелсеннҽр ҿчен, ҽгҽр җиңелсҽлҽр, хҽсрҽт белҽн 

кайтырлар. "Бҽдер сугышында мҿшриклҽрнең җитмеш батыры үтерелде, җитмеше 

ҽсиргҽ алынды". 

3|128|Ий Мухҽммҽд г-м, һичбер эштҽ сиңа ихтыяр юктыр. Ҿход сугышыннан соң 

сахҽбҽлҽр: "Йҽ расүлүллаһ Аллаһудан сора, кҽферлҽрне һҽлак итсен", – 

диделҽр. Лҽкин Аллаһ бу эштҽн тыйды. Бҽлки тҽүбҽ итҽрлҽр дҽ Аллаһ аларны 

гафу итҽр, тҽүбҽ итмҽсҽлҽр Аллаһ аларны ґҽзаб кылыр чҿнки алар 

залимнҽрдер. 

3|129|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽрнҽрсҽ Аллаһу тҽгалҽнеке. Аллаһ телҽгҽн 

бҽндҽсен ярлыкар вҽ телҽгҽн бҽндҽсен гҿнаһлары ҿчен ґҽзаб кылыр. Лҽкин 

тҽүбҽ вҽ итагать белҽн Аллаһуга кайтучыга Ул ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

3|130|Ий мҿэминнҽр, риба ашамагыз, ягъни бурычка биреп торган ҿчен 

арттырып алмагыз, катлап-катлап хҽрам ашамагыз! Аллаһуның сүзлҽрен, 

хҿкемнҽрен игътибарсыз калдырудан сакланыгыз, шаять ґҽзабтан котылып, 

ҿстенлек табарсыз. 

3|131|Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итегез, шаять Аллаһудан рҽхмҽт 

кылынырсыз. 

3|132|Дҽхи тҽүбҽ итеп тҿзҽлегез вҽ изге гамҽллҽр кылу белҽн 

3|133|Раббыгызның ярлыкавына һҽм җир, күклҽр киңлегендҽ булган җҽннҽтлҽр 

тарафына ашыгыгыз! Ул җҽннҽтлҽр шҽригать хҿкемнҽрен бозудан сакланучы 

тҽкъва мҿэминнҽргҽ хҽзерлҽнде. 

3|134|Ул мҿэминнҽр бай чакларыңда да, ярлы чакларында да Аллаһ күрсҽткҽн 

урыннарга садака бирҽлҽр, ачулары килгҽндҽ ачуны йоталар, ґҽепле кешелҽр 

гафу сораганда гафу итҽлҽр. Яхшылык кылучы ҽнҽ шундый мҿэминнҽрне Аллаһ 

сҿядер. 

3|135|Фҽхеш эшлҽрне эшлҽүчелҽр яки Аллаһ хҿкемнҽрен бозып үзлҽренҽ золым 

итсҽлҽр, аннары тҽүбҽ итеп, тҿзҽлеп ярлыкауны сорап Аллаһуны күп зҽкер 

итсҽлҽр, аларны Аллаһ ярлыкар. Кем ярлыкар гҿнаһларны? Һичкем түгел, 

мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ ярлыкаучы. Ул тҽүбҽ итүчелҽр ҽүвҽлдҽ эшлҽгҽн гҿнаһлы 

эшлҽрне инде эшлҽмҽделҽр, чҿнки алар нҽрсҽдҽн тҽүбҽ иткҽн булсалар, аны 

эшлҽргҽ ярамаганлыкны белҽлҽр. 

3|136|Бу тҽүбҽ итүчелҽрнең җҽзасы, Раббылары тарафыннан гафу ителмҽк һҽм 

җимеш агачлары астыннан елгалар ага торган җҽннҽтлҽр. Изге гамҽл 

кылучыларның җҽзасы нинди хуш нигъмҽтлҽрдер. 

3|137|Дҿреслектҽ сездҽн алдагы кешелҽргҽ дҽ Аллаһ ислам динен генҽ 

ҿйрҽткҽн иде. Аллаһуга итагать иткҽн кешелҽр хак диндҽ вҽ туры юлда 

булдылар. Ҽмма нҽфескҽ яки шайтанга ияргҽн кешелҽр тҿрле фиркалҽргҽ 

бүленеп адашу юлында булдылар. Ничек кенҽ яшҽсҽлҽр дҽ алар дҿньядан үтеп 



киттелҽр. Җир ҿстендҽ йҿрегез һҽм карагыз, ялганчыларның хҽле ничек 

булды? 

3|138|Бу Коръҽннең һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽр биреше, кешелҽр ҿчен ачык аңлатма вҽ 

туры юлга һидҽят һҽм тҽкъва кешелҽргҽ чын вҽгазьдер. 

3|139|Ҿход сугышында мҿселманнар җиңелгҽч бу аять иңде. Ий мҿэминнҽр! 

Дошманнарыгыздан курыкмагыз, загыйфьлҽнмҽгез, ҿход сугышыңда зарар 

күргҽнегез ҿчен хҽсрҽтлҽнмҽгез, килҽчҽктҽ, ҽлбҽттҽ, сез ҿстен булачаксыз, 

ҽгҽр Аллаһ сүзенҽ ышанучылардан булсагыз! 

3|140|Ий мҿэминнҽр, сезгҽ ҿход сугышында җҽрҽхҽтлҽр ирешкҽн булса, 

кҽферлҽргҽ дҽ бҽдер сугышында җҽрҽхҽтлҽр иреште сезгҽ ирешкҽн хҽтле. 

Дҿнья кҿннҽрен ҽнҽ шулай ҽйлҽндерҽбез бер кҿнне сезнең файдагызга, икенче 

кҿнне кҽферлҽр файдасына. Аллаһ ҿход кҿнен сезнең зарарыгызга кылды, чын 

мҿэминнҽрне күрсҽтмҽк ҿчен, мҿселманнар шунда сыналдылар, монафикълар 

качтылар һҽм чын мҿселманнар Аллаһ юлында шҽһид булсыннар ҿчен шулай 

кылды. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, залимнҽрне сҿйми. 

3|141|Аллаһ бу кҿнне шулай кылды мҿэминнҽрне гафу итеп, кҽферлҽрне һҽлак 

итҽр ҿчен. 

3|142|Ий мҿэминнҽр, җиңел генҽ җҽннҽткҽ керергҽ исҽплисезме? Сезлҽрдҽн 

ислам динен куҽтлҽр ҿчен кҽферлҽр белҽн сугышкан һҽм сугыш юлында тҿрле 

авырлыкларны күтҽргҽн хак мҿэминнҽрне ҽллҽ Аллаһ белми дип уйлыйсызмы? 

3|143|Дҿреслектҽ ҿход сугышыннан элек Аллаһ юлында шҽһид булуны 

телҽдегез, менҽ инде үзегез телҽгҽн үлемне күзегез белҽн күрдегез. 

3|144|Мухҽммҽд һичкем түгел, мҽгҽр Аллаһуның хак рҽсүледер. Ҽлбҽттҽ, 

аңардан ҽүвҽл күп рҽсүллҽр килеп киттелҽр. Ҽгҽр Мухҽммҽд г-м үлсҽ яки 

үтерелсҽ, сез сахҽбҽлҽр хак динне ташлап, ҽүвҽлге батыл динегезгҽ 

кайтырсызмы? Бер мҿэмин ислам динен ташлап ҽүвҽлге батыл диненҽ кайтса, 

Аллаһуга зарар кыла алмас, мҽгҽр үзенҽ зарар кылыр, һҽлак булыр. Ислам 

динендҽ булганы ҿчен шҿкер итеп, Аллаһ юлында сугыш кылучыга Аллаһ бик 

тиз җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн хакын түлҽр. 

3|145|Бернинди зат та Аллаһ тҽгаен иткҽн вакыттан башка вакытта үлмҽс, 

мҽгҽр һҽркем Аллаһ билгелҽгҽн сҽгатьтҽ үлҽр. Бер мҿселман дин белҽн яки 

бидеґҽт гамҽллҽр белҽн дҿнья малын кҽсеб итсҽ, бирербез аңа дҿнья малын 

ҽмма ахирҽттҽ аңа һичнҽрсҽ булмас. Бер мҿселман дҿрес гамҽле белҽн 

ахирҽтне кҽсеб итсҽ, аңа бирербез ахирҽттҽ җҽннҽт нигъмҽтлҽрен исламга 

шҿкер итеп Аллаһуга итагать иткҽн мҿэминнҽрне бик тиз җҽннҽт нигъмҽтлҽре 

белҽн нигьмҽтлҽндерербез. 

3|146|Пҽйгамбҽр белҽн бергҽ Аллаһуга бирелгҽн күпме мҿэминнҽр сугышларга 

чыктылар. Алар сугышларның катылыгыннан ирешкҽн авырлыктан курыкмадылар, 

дошманның гаскҽре күплегеннҽн зҽгыйфьлҽнмҽделҽр вҽ гаҗизлек тҽ, мескенлек 

тҽ күрсҽтмҽделҽр, бҽлки гайрҽт белҽн сугыштылар. Гайрҽт белҽн 

сугышучыларны вҽ авырлыкны күтҽрүче сабырларны Аллаһ сҿяр. 

3|147|Пҽйгамбҽрлҽргҽ ияреп сугыш кылган мҿэминнҽрнең сүзлҽре: "Ий 

Раббыбыз, гҿнаһларыбызны һҽм эшлҽребездҽ чиктҽн үтүлҽребезне ярлыка, 

сугыш сафларында аякларыбызны таза кыл һҽм кҽферлҽрне җиңҽргҽ безгҽ ярдҽм 

бир!" 

3|148|Аллаһ аларга дҿнья нигъмҽтлҽрен бирде һҽм ахирҽтнең мҽңгелек яхшы 

нигъмҽтлҽрен дҽ бирде. Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылучы мҿэминнҽрне 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, сҿя. 

3|149|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр кҽферлҽргҽ һҽм монафикъларга итагать итсҽгез, 

яки алар белҽн дус булсагыз, ул вакытта алар сезне иманыгыздан чыгарып, 

кҿферлеккҽ кайтарырлар. Хҽсрҽтлҽнүчелҽрдҽн булырсыз. 

3|150|Бҽлки дҿньяда һҽм ахирҽттҽ ярдҽм бирүче хуҗагыз Аллаһ үзе генҽдер. 

Аңа гына итагать итеп, Аннан гына ярдҽм сорагыз! Аллаһ ярдҽмчелҽрнең иң 

хҽерлесе. 



3|151|Кҽферлҽрнең күңеленҽ бик тиз курку салырбыз. (Ҿход сугышында 

мҿшриклҽр җиңсҽлҽр дҽ, Аллаһ күңеллҽренҽ курку салгач, сугышны туктатып 

Мҽккҽгҽ кайтып киттелҽр), Аллаһуга мҽхлукны тиң кылуның дҿреслегенҽ 

Аллаһудан дҽлил иңдерелмҽгҽн кҿйгҽ Аллаһуга мҽхлукны тиң кылганнары ҿчен 

Аллаһ күңеллҽренҽ курку салды. Аларның кайтачак урыннары җҽһҽннҽм утыдыр. 

Нинди кабахҽт залимнҽрнең кайтачак урыннары. 

3|152|Дҿреслектҽ Аллаһ сезгҽ биргҽн вҽгъдҽсендҽ торды. Ҿход сугышында 

башта мҿшриклҽрне үтердегез һҽм куркытып качырдыгыз. Сез ике тау арасына 

саклык ҿчен пҽйгамбҽр тарафыннан куелган мҿэминнҽр, үзегез сҿя торган 

мҿшриклҽрнең җиңелүен күргҽч, урыныгыздан китү-китмҽү хакында 

низагълаштыгыз һҽм күбрҽгегез пҽйгамбҽрнең рҿхсҽтеннҽн башка 

урыннарыгызны ташлап китеп, гҿнаһлы булдыгыз, шул арада ике тау арасыннан 

мҿшриклҽрнең атлы гаскҽре артыгыздан тҿште һҽм куркып качкан мҿшриклҽр дҽ 

кире борылып килделҽр. Сез ике арада кысылып калдыгыз, хҽтта куркуга 

тҿштегез. Сездҽн ҿход сугышына табыш малын алыр ҿчен баручылар бар һҽм 

ахирҽтне ҿмет итеп Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ баручылар да бар. Пҽйгамбҽргҽ 

хыянҽтле булганыгыздан соң мҿшриклҽрне җиңүдҽн сезне дүндерде, ягъни 

сезгҽ ярдҽм бирмҽде һҽм тҽкъва мҿэминнҽрне ачыклап күрсҽтте. Барыгызны да 

сынар ҿчен Аллаһ шулай эшлҽде. Дҿреслектҽ Аллаһ мҿэминнҽргҽ рҽхмҽт иясе. 

3|153|Ҿход сугышында мҿшриклҽр җиңҽ башлагач, һичкемгҽ илтифат итмичҽ, 

пҽйгамбҽрне ташлап тауга качасыз, пҽйгамбҽр минем яныма җыелыгыз дип 

кычкырадыр, ҽ сез үлемнҽн куркып, һаман качасыз шуның ҿчен Аллаһ сезгҽ 

кайгы ҿстенҽ кайгы бирде. Беренче кайгы – тау арасын ташлап китүлҽре, 

икенче кайгы – сугыш каты барганда тауга качуларыдыр. Чҿнки бу ике кайгы 

ҿчен соңыннан бик каты кайгырдылар. Бу ике кайгы сҽбҽпле сугышта 

җиңелүегез һҽм табыш малын кулга тҿшерҽ алмавыгыз ҿчен, шулай ук шҽһид 

булган яки яраланган кардҽшлҽрегез ҿчен артык кайгырмавыгыз ҿчен Аллаһ 

шулай кылды. Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдҽр. 

3|154|Ҿход кайгысыннан соң Аллаһ сезгҽ тыныч булган йокыны иңдерде, ул 

йокы Сезлҽрдҽн ихлас мҿэминнҽргҽ галиб булыр, алар тынычланып йокларлар, 

йокыдан соң кайгылары бетҽр, куҽтлҽре артыр, ул йокы Сезлҽрдҽн тҽкъва 

таифҽгҽ ирешер. Икенче таифҽ үзлҽрен хҽсрҽткҽ салды, Аллаһуга хаксыз 

наданлык занын кылу белҽн. Алар сугыш эшлҽреннҽн безгҽ ярдҽм яки мал 

бармы дилҽр. Ҽйт: "Ярдҽм вҽ мал, һҽммҽсе Аллаһ кулындадыр". Янҽ алар сиңа 

белдермҽгҽн яман уйларын күңеллҽрендҽ саклыйлар, сугыш эшлҽрендҽ 

Аллаһудан безгҽ ярдҽм булган булса, бу урында, ҽлбҽттҽ, үтерелмҽгҽн булыр 

идек дилҽр. Ҽйт: "Гҽрчҽ ҿйлҽрегездҽ булсагыз да үлем белҽн тҽкъдир 

ителгҽн кешелҽр, ҽлбҽттҽ, үтҽчҽк урыннарына чыгар иделҽр". Аллаһ бу 

эшлҽрне кылды, күкрҽк эчегездҽ булган начар уйларыгызны ачар ҿчен, һҽм 

күңеллҽрегездҽге наданлык занын ачып сезне гафу итҽр ҿчен. Бит Аллаһ 

күкрҽклҽр эчендҽ булган уйларны белүче. 

3|155|Мҿселманнар вҽ мҿшриклҽр ґҽскҽре сугышыр ҿчен бер-берсенҽ каршы 

килгҽн заманда, сезлҽрдҽн артларына борылып китүче бер таифҽ 

мҿселманнарның хата эшлҽре сҽбҽпле, шайтан аларны абындырды. Тҽүбҽ 

истигъфарлары соңында Аллаһ аларны гафу итте. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы 

һҽм миһербанлы. 

3|156|Ий мҿэминнҽр, кҽферлҽр кеби булмагыз, аларның монафикъ дуслары, 

сҽүдҽ белҽн юлда йҿргҽндҽ яки сугышта үлүчелҽре булса, ҿйдҽ торган 

дуслары ҽйтер: "Ҽгҽр алар безнең белҽн бергҽ ҿйдҽ торсалар, үлмҽс вҽ 

үтерелмҽс иделҽр", – дип. Ул монафикъларның күңеленҽ хҽсрҽт булсын ҿчен 

Аллаһ кҽферлҽрдҽн шул сүзлҽрне ҽйттерде. Аллаһ тергезҽ һҽм үтерҽ, Аллаһ 

сезнең кылган эшлҽрегезне күрүче. 

3|157|Ҽгҽр Аллаһ юлында үтерелсҽгез яки үлсҽгез, Аллаһ тарафыннан гафу 

ителү һҽм рҽхмҽт кылыну ҽлбҽттҽ хҽерледер сезнең җыйган дҿнья малыгыздан. 



3|158|Ҽгҽр үлсҽгез яки үтерелсҽгез дҽ кубарылып Аллаһуга барырсыз. 

3|159|Ий Мухҽммҽд г-м, Аллаһуның рҽхмҽте белҽн ҿммҽтеңҽ шҽфкатьле булдың, 

ҽгҽр каты күңелле булсаң, ҽлбҽттҽ, синең тирҽңнҽн качар иделҽр. 

Сахҽбҽлҽрнең хата эшлҽрен гафу ит һҽм алар ҿчен Аллаһудан ярлыкауны сора 

һҽм дҽ зур эш булганда алар белҽн киңҽш ит! Ҽгҽр бер хҽерле эшне 

ниятлҽсҽң, Аллаһуга тҽвҽккҽл итеп ниятлҽгҽн эшеңне эшлҽ, киңҽшкҽ алданып 

буш калма! Аллаһ, ҽлбҽттҽ, үзенҽ тҽвҽккҽл итүчелҽрне сҿядер. 

3|160|Ҽгҽр Аллаһ сезгҽ ярдҽм итсҽ, сезне җиңүче булмас. Ҽгҽр ярдҽм 

бирмҽсҽ, җиңелүчелҽрдҽн кылса, шуннан соң сезгҽ кем ярдҽм бирер? Шулай 

булгач, мҿэминнҽр Аллаһуга тҽвҽккҽл кылсыннар! 

3|161|Табыш малына хыянҽт итмҽк пҽйгамбҽргҽ һич дҿрес булмас. "Ҿход 

сугышында сахҽбҽлҽр, табыш малын үзебез барып алмасак, пҽйгамбҽр бирмҽс", 

– дип зан кылдылар. Бер кеше табыш малына хыянҽт итсҽ, кыямҽт кҿнендҽ шул 

малын күтҽреп Аллаһу хозурына килер. Аннары һҽрбер кеше кылган эше буенча 

тиешле җҽзаны алыр, тиешсез җҽза белҽн золым ителмҽслҽр. 

3|162|Ҽйҽ берҽү Коръҽн юлы белҽн Аллаһ ризасына иярсҽ, ул кеше Коръҽн 

хҿкемнҽрен бозып Аллаһуның ачуын кҽсеп иткҽн кеше белҽн бертигез булырмы? 

Аллаһуның ачуын кҽсеп иткҽн кешелҽрнең урыны җҽһҽннҽм, ул җҽһҽннҽм нинди 

яман урындыр. 

3|163|Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак мҿэминнҽргҽ Аллаһу хозурында бҿек 

дҽрҽҗҽлҽр бар. Аллаһ мҿэминнҽрнең кылган эшен күрҽдер. 

3|164|Аллаһ мҿэминнҽргҽ үзлҽреннҽн пҽйгамбҽр күндереп зур нигъмҽтлҽр 

бирде, пҽйгамбҽр мҿэминнҽргҽ Аллаһуның аятьлҽрен укыр, аларны 

мҿшриклектҽн, бидеґҽт гамҽллҽрдҽн вҽ башка нҽҗеслҽрдҽн пакълар, дҽхи 

Коръҽнне һҽм шҽригать хҿкемнҽрен ҿйрҽтер гҽрчҽ алар Коръҽн иңмҽс борын 

ачык адашуда булсалар да. 

3|165|Ҽйҽ сезгҽ ҿход кҿнендҽ кайгы ирешкҽн булса, сез мҿшриклҽргҽ бҽдер 

сугышында үзегезгҽ ирешкҽн кайгының ике ҿлешен ирештердегез түгелме? Бу 

кайгы безгҽ ни ҿчен иреште дисез, син аларга: "Бу кайгы үзегездҽн булды", 

– диген. Чҿнки алар пҽйгамбҽр ҽмеренҽ хыйлафлык кылдылар. Ҽлбҽттҽ, 

Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽдер. 

3|166|Ике гаскҽр сугышыр ҿчен бер-берсенҽ юлыккан кҿндҽ сезгҽ ирешкҽн 

кайгы Аллаһ телҽге белҽн булды. Чын мҿэминнҽрне белдерер ҿчен шулай 

кылды. 

3|167|Янҽ монафикъларны мҿселманнарга белдерү ҿчен шулай кылды. Аларга 

ҽйтелде: "Килегез, Аллаһ юлында сугышыгыз яки үзегезне яклап сугышыгыз", 

– дип. Монафикълар ҽгҽр сугышның барлыгын белсҽк, ҽлбҽттҽ, сезгҽ ияреп 

сугышка чыгарбыз дилҽр, лҽкин сугышның барын белгҽн кҿндҽ алар иман ягына 

караганда кҿферлек ягына якынырак иделҽр. Шулай итеп алар күңеллҽрендҽ 

булмаган нҽрсҽне теллҽре белҽн сҿйлилҽр. Аларның күңеллҽрендҽ булган 

нҽрсҽне Аллаһ, ҽлбҽттҽ, белүче. 

3|168|Сугышка чыкмыйча ҿйдҽ калган монафикълар, сугышка чыккан 

кардҽшлҽренҽ карата: "Ҽгҽр алар безгҽ ияреп ҿйдҽ калган булсалар, 

ҽлбҽттҽ, үтерелмҽслҽр иде", – дилҽр. Син ҽйт: "Ҽгҽр үлем сезнең ихтыярда 

булса, үзегезгҽ килҽ торган үлемгҽ каршы торыгыз, хакны сҿйлҽүчелҽрдҽн 

булсагыз!" 

3|169|Аллаһ юлында шҽһид булган мҿэминнҽрне, үлеклҽр дип һич тҽ хисаб 

итмҽ! Бҽлки алар тереклҽр һҽм Раббылары хозурында ризыкланалар. 

3|170|Аллаһ рҽхмҽт итеп биргҽн нигъмҽтлҽр ҿчен аларның рухлары 

шатланучыдыр, һҽм Аллаһ юлыңда бергҽ сугышып та үлми калган дин 

кардҽшлҽренең дҽ рухлары алар янына кайтып җҽннҽттҽ бергҽ булачакларын 

Аллаһ аларга белдергҽч, алар ҿчен дҽ шатланырлар, үзлҽренҽ дҽ вҽ 

үзлҽреннҽн соң яннарына барачак дин кардҽшлҽренҽ дҽ курку һҽм хҽсрҽт 

юклыгын белеп, янҽ шатланырлар. 



3|171|Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн вҽ фазыйлҽтеннҽн аларга нигъмҽтлҽр булган 

ҿчен шатланырлар. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ хак мҿэминнҽрнең кылган изге 

гамҽллҽренең ҽҗерен җуймас. 

3|172|Ҿход сугышында үзлҽренҽ кайгы вҽ яралану ирешкҽннҽн соң Аллаһ вҽ 

расүл г-м сүзлҽрен кабул итеп, гҿнаһлардан сакланып изге гамҽллҽр 

кылганнарына олы ҽҗерлҽр булыр. 

3|173|Үтеп баручы кҽрван кешелҽре, мҿселманнарга: "Мҽккҽ мҿшриклҽре сезгҽ 

каршы күп ґҽскҽр хҽзерлҽгҽннҽр, куркыгыз алардан, сугышмагыз", – диделҽр. 

Мҿшриклҽрдҽн куркыгыз дигҽн сүз, мҿселманнарның иманын арттырды һҽм алар 

ҽйттелҽр: "Ярдҽм йҿзеннҽн безгҽ Аллаһ җитҽдер, Ул ни хуш вҽкилдер", – 

дип. 

3|174|Мҿселманнар вҽгъдҽ ителгҽн урынга барып Аллаһудан нигъмҽт йҿзеннҽн 

сугыш булмыйча, уңышлы сҽүдҽ итеп күп мал белҽн сҽламҽт кайттылар, һҽм 

Аллаһ разый булачак эшлҽрне кылдылар. Аллаһ яхшылыкка каршы күп яхшылык 

итүче олы фазыйлҽт ияседер. "Ҿход сугышыннан соң килҽсе елда бҽдердҽ 

сугышырбыз", – дип мҿшриклҽр мҿселманнар белҽн вҽгъдҽ кылышканнар иде. 

Мҿселманнар гайрҽт белҽн сугышабыз дип, вҽгъдҽ ителгҽн вакытка бҽдергҽ 

бардылар. Лҽкин мҿшриклҽр, мҿселманнарның гайрҽтеннҽн куркып килмҽделҽр. 

3|175|Дҿреслектҽ сезне Мҽккҽ мҿшриклҽре белҽн куркытучы Нагыйм шайтандыр, 

ул үзенең дуслары мҿшриклҽр вҽ монафикълар белҽн сезне куркыта. Ҽгҽр 

ышанучылардан булсагыз, алардан курыкмагыз, Миннҽн генҽ куркыгыз! 

3|176|Ий Мухҽммҽд г-м, надан ахмакларның кҿферлеккҽ ашыгулары сине 

хҽсрҽтлҽндермҽсен. Дҿреслектҽ алар Аллаһуга һич тҽ зарар итҽ алмаслар. 

Аллаһ аларның ахирҽттҽ ҿлешсез булуларын тели һҽм аларгадыр олы ґҽзаб. 

3|177|Дҿреслектҽ иманны биреп кҽферне алган кешелҽр, бернҽрсҽ белҽн дҽ 

Аллаһуга зарар итҽ алмаслар бҽлки аларгадыр рҽнҗетүче ґҽзаб. 

3|178|Кҽферлҽр уйламасыннар Без аларга биргҽн мал һҽм балалар үзлҽре ҿчен 

хҽерле, дип. Без, ҽлбҽттҽ, аларга мал һҽм балаларны гҿнаһларын 

арттырсыннар ҿчен генҽ бирҽбез һҽм аларга бирҽбез хур итүче ґҽзаб. 

3|179|Ий монафикълар, Аллаһ мҿэминнҽрне сездҽ булган икейҿзлелек 

халҽтендҽ калдырыр булмады, хҽтта нҽҗес монафикъларны пакь мҿэминнҽрдҽн 

аерганга чаклы. (Яшерен йҿрегҽн монафикълар ҿход сугышында аерылып фаш 

булдылар). Ий мҿэминнҽр, Аллаһ сезне монафикъларның яшерен эшлҽрен белүче 

кылмады. Лҽкин Аллаһ үзенең рҽсүллҽреннҽн телҽгҽнен ихтыяр кылыр, аларның 

яшерен эшен пҽйгамбҽргҽ белдерер, аннары пҽйгамбҽр сезгҽ белдерер. 

Аллаһуга вҽ расүлгҽ ышаныгыз, ҽгҽр ышансагыз һҽм Аллаһуга тҽкъвалек 

кылсагыз, сезгҽ олы ҽҗер булыр. 

3|180|Рҽхмҽт итеп Аллаһ биргҽн малда саранлык кылучы кешелҽр уйламасыннар 

саранлыклары үзлҽренҽ файда, дип. Бҽлки саранлыклары үзлҽренҽ 

начарлыктыр, саранлык белҽн җыйган маллары тиздҽн кыямҽт кҿнендҽ 

муеннарына чырналыр. Бит җирдҽге вҽ күклҽрдҽге байлык Аллаһуныкы, һҽм 

Аллаһ кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдҽр. 

3|181|Аллаһ аларның сүзлҽрен ишетте, ҽйттелҽр: "Аллаһ ярлы, ҽмма без 

бай", – дип. Тиз язарбыз ҽйткҽн сүзлҽрен, һҽм хаксыз пҽйгамбҽрлҽрне 

үтерүлҽрен һҽм ҽйтербез: "Татыгыз кҿйдерүче ґҽзабны", – дип. 

3|182|Бу ґҽзаб сезгҽ үзегез кылган явыз эшегез сҽбҽпледер һҽм Аллаһ 

бҽндҽлҽренҽ золым итүче түгел. 

3|183|Пҽйгамбҽрлҽрне үтерүче яһүдлҽр ҽйтте: "Аллаһ безгҽ ґҽһед кылды, 

һичбер пҽйгамбҽргҽ ышанмаска, хҽтта ул пҽйгамбҽр корбан чалып, ул 

корбанны күктҽн ут иңеп ашаганга чаклы". Ҽйт: "Дҿреслектҽ миннҽн элек 

сезгҽ ачык дҽлиллҽр һҽм сез сораган корбан белҽн пҽйгамбҽрлҽр килде. Ни 

ҿчен пҽйгамбҽрлҽрне үтердегез, ҽгҽр корбан китерсҽң, пҽйгамбҽреңҽ 

ышаныгыз дигҽн сүзегез дҿрес булса?". 



3|184|Ҽгҽр сине ялганчы дисҽлҽр, синнҽн ҽүвҽлге рҽсүллҽрне дҽ ялганчы 

санадылар, ул расүллҽр ачык аңлатма һҽм галҽмҽтлҽр вҽ күңеллҽрне 

нурландыручы китаплар белҽн килде. 

3|185|Барча кеше үлем ачысын татучы һҽм кыямҽт кҿнне гамҽллҽрегезгҽ 

карата сезгҽ ҽҗерлҽрегез, ҽлбҽттҽ, бирелер. Берҽү җҽһҽннҽм ґҽзабыннан 

ерак ителсҽ һҽм җҽннҽткҽ кертелсҽ, дҿреслектҽ ул кеше ҿстенлеккҽ иреште. 

Дҿнья тереклеге кешелҽрне алдаудан башка нҽрсҽ түгел. 

3|186|Малларыгызда бҽла-каза күреп, үзегез дҽ бҽла-казага очрап, ҽлбҽттҽ, 

сыналырсыз, һҽм сездҽн элек китап бирелгҽн кешелҽрдҽн вҽ динсезлҽрдҽн, 

ҽлбҽттҽ, мҽсхҽрҽ кыла торган сүзлҽрне күп ишетерсез. Ҽгҽр боларның барына 

да сабыр итеп чыдасагыз һҽм Аллаһуга тҽкъвалек кылсагыз, ҽлбҽттҽ, бу эш 

бик олы мҿһим эшдер. 

3|187|Аллаһ китап ҽһеллҽреннҽн ґҽһед алды, китаптагы Аллаһ хҿкемнҽрен 

кешелҽргҽ ирештерерсез һҽм бер хҿкемне дҽ яшермҽссез, дип. Алар 

ґҽһедлҽрен һҽм кешелҽргҽ китаптагы Аллаһ хҿкемнҽрен ирештерү бурычларын 

артларына ыргыттылар, шуның ҿчен кешелҽрдҽн аз акча алдылар. Аллаһ 

хҿкемнҽрен дҿнья малына алыштырып сҽүдҽ итүлҽре, нинди кабахҽт сҽүдҽдер. 

3|188|Аллаһ хҿкемнҽрен бозучыларны вҽ дҿнья малы ҿчен Аллаһ хҿкемнҽрен 

яшерүчелҽрне Аллаһ ґҽзабыннан котылырлар дип һич тҽ уйлама һҽм эшлҽмҽгҽн 

эшлҽре ҿчен мактанучыларны да, ягъни без мҿселманбыз дип мактаналар, 

лҽкин Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйлар, аларны Аллаһ ґҽзабыннан котылырлар 

дип уйлама! Аларгадыр рҽнҗеткүче ґҽзаб. 

3|189|Җир вҽ күклҽр байлыгы Аллаһ байлыгыдыр, һҽм Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ 

кҿче җитҽдер. 

3|190|Дҿреслектҽ җир вҽ күклҽрнең тҿзелешендҽ һҽм тҿн илҽ кҿннең бер-

берсенҽ хыйлаф булышында гакыл иялҽренҽ Аллаһуның барлыгына һҽм берлегенҽ 

ышанырга, ҽлбҽттҽ, кҿчле дҽлиллҽр бар. 

3|191|Ул гакыл иялҽре, намаз укырлар, намаздан башка вакытта да Аллаһуны 

зекер итҽрлҽр баскан, утырган вҽ яннарына яткан хҽлдҽ, дҽхи җир, 

күклҽрнең тҿзелеше хакында гакылларын эшлҽтеп, фикерлҽрен йҿртерлҽр: "Ий 

Раббыбыз бу тҿзелешне Син максатсыз бушка гына тҿземҽдең. Мактау сиңа, 

Син барча кимчелектҽн пакьсың! Безлҽрне ут ґҽзабыннан сакла! 

3|192|Ий Раббыбыз, бер кешене җҽһҽннҽм утына салсаң, дереклектҽ Син аны 

һҽлак иттең. Залимнҽрнең ярдҽмчесе юк. 

3|193|Ий Раббыбыз, шиксез, ишеттек иманга чакыручы Коръҽн сүзлҽрен, 

"Раббыгызга ышаныгыз", – дип чакыруын, ҽлбҽттҽ, ышандык. Ий Раббыбыз, 

гҿнаһларыбызны ярлыкагыл һҽм яхшы эшлҽребезне начар эшлҽребезгҽ кҽффарҽт 

ит һҽм изге кешелҽр җҿмлҽсеннҽн үтер! 

3|194|Ий Раббыбыз, рҽсүллҽрең аркылы безгҽ вҽгъдҽ иткҽн җҽннҽтне дҽ бир 

һҽм кыямҽт кҿнне безлҽрне хур кылмагыл! Син, ҽлбҽттҽ, вҽгъдҽңне 

бозмыйсың". 

3|195|Аллаһ мҿэминнҽрнең сорауларын кабул итте, Сезлҽрдҽн гамҽл кылучының 

гамҽлен Мин, ҽлбҽттҽ, юкка чыгармыйм, ул гамҽл кылучы кирҽк – ир, кирҽк – 

хатын булсын, гамҽлдҽ барыгыз да бертигезсез. Гамҽллҽре кабул булуга 

лязем кешелҽр, дин ҿчен күчеп киттелҽр, ҿйлҽреннҽн кҽферлҽр тарафыннан 

чыгарылдылар, Минем юлымда күп җҽфа чиктелҽр, мҿшриклҽрне үтерделҽр һҽм 

үзлҽре дҽ үтерелделҽр. Ҽнҽ шундый мҿэминнҽрнең гҿнаһларын, ҽлбҽттҽ, 

җуярмын һҽм аларны асларыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽргҽ кертермен, бу 

аларга, яхшылыкларына күрҽ, Аллаһудан изге җҽзадыр. Нигъмҽтлҽрнең иң 

күркҽме, ҽлбҽттҽ, Аллаһ хозурында. 

3|196|Сине, ҽлбҽттҽ, алдамасын кҽферлҽрнең шҽһҽрдҽн-шҽһҽргҽ йҿреп сҽүдҽ 

итүлҽре. Ягъни, дҿнья малына кызыгып, ахирҽт гамҽленҽ кимчелек китермҽ! 



3|197|Кҽферлҽр кызыккан дҿнья малы, вакытлыча файдаланачак бик аз 

нҽрсҽдер. Ахирҽттҽ аларның урыны җҽһҽннҽм, ул җҽһҽннҽм нинди яман 

урындыр. 

3|198|Лҽкин Раббыларына гҿнаһлы булудан сакланган тҽкъва мҿэминнҽргҽ – 

асларыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽр, алар анда мҽңге калырлар, бу нигъмҽт 

Аллаһудан иңдерелгҽн нигъмҽтлҽрдер. Аллаһу хозурында булган нигъмҽтлҽр 

изгелҽр ҿчен хҽерледер. 

3|199|Китап ҽһеллҽреннҽн Аллаһуга, сезгҽ иңдерелгҽн Коръҽнгҽ һҽм үзлҽренҽ 

иңдерелгҽн китапка ышанучылары, ҽлбҽттҽ, бар. Ягъни Коръҽн белҽн гамҽл 

кылучылар. Алар түбҽнчелек белҽн Аллаһуга нык бирелүчелҽр, Аллаһуның 

аятьлҽрен дҿньяның аз акчасына сатмаслар. Ягъни дҿнья малы ҿчен Коръҽн 

хҿкемнҽрен бозмаслар. Ҽнҽ шул кешелҽрнең ҽҗерлҽре Раббылары хозурындадыр. 

Бит Аллаһ тизлек белҽн хисап итүче. 

3|200|Ий мҿэминнҽр! Тормыш авырлыкларына, дин мҽшҽкатьлҽренҽ, тҿрле 

казаларга һҽм дошманнарның һҿҗүмнҽренҽ сабыр итегез! Нинди генҽ 

авырлыклар килсҽ дҽ, ул авырлыкларны бергҽлҽп күтҽрегез, чыдамлы-сабыр 

булыгыз, динегезне саклауда берлҽшеп, дошманга каршы бик таза торыгыз һҽм 

Аллаһудан куркыгыз, шаять ҿстенлек табарсыз! 

4|1|Ий кешелҽр! Сезне бер ата-анадан яратучы Аллаһуга каршылык күрсҽтүдҽн 

сакланыгыз, Ул Адҽм г-мнең үзеннҽн хатын яратты вҽ икесеннҽн күп ирлҽрне 

һҽм күп хатыннарны дҿньяга чҽчте. Янҽ Аллаһуга тҽкъвалык кылыгыз ки 

үзегез, Ул – Аллаһ исеме белҽн бер-берегездҽн сорыйсыз, ягъни Аллаһ 

ризалыгы ҿчен бир, сүземне тыңла, дисез, шулай булгач, Аллаһуны зурлагыз 

вҽ якын кардҽшлҽр хакыннан сакланыгыз! Бит Аллаһ сезнең барча эшлҽрегезне 

тикшереп күзҽтүче. 

4|2|Ятимнҽр малын үзлҽренҽ бирегез, лҽкин яхшы малга начар мал кушып 

бирмҽгез һҽм үз малларыгызга кушып ятимнҽр малын ашамагыз! Дҿреслектҽ 

ятимнҽр малын ашау зур гҿнаһтан саналды. 

4|3|Ятимнҽрне гаделлек белҽн тҽрбия кылырга курыксагыз, ятим булган 

кызлардан күңелегезгҽ хуш килгҽнен үзегезгҽ никах кылып алыгыз: икешҽр, 

ҿчҽр һҽм дүртҽр кылып, ҽгҽр гаделлек кыла алмабыз дип курыксагыз, фҽкать 

берне генҽ никахланыгыз, ҽгҽр бергҽ дҽ гаделлек кыла аямасагыз, ул 

вакытта сатып алган кҽнизҽлҽрегез җитҽр. Югарыдагы хҿкемнҽр 

ышанычлырактыр хактан үтеп китмҽвегез ҿчен. 

4|4|Сҿйлҽшеп, ризалык белҽн бирергҽ ҿстегезгҽ алган мҿһерне 

хатыннарыгызга бирегез, ҽгҽр хатыннарыгыз риза булып, мҿһердҽн бер ҿлеш 

бирсҽлҽр, рҽхҽтлҽнеп ашагыз. 

4|5|Малларыгызны диваналарга бирмҽгез, ягъни акча белҽн файдалана 

белмҽгҽн кешегҽ акча бирмҽгез, бит Аллаһ сезгҽ дҿнья малын кҿн күрү ҿчен 

бирде, исрафтан сакланыгыз, ул диваналарны ашатыгыз, киемнҽр кидерегез, 

яхшылап тҽрбиялҽгез һҽм йомшак сүзлҽр ҽйтегез! 

4|6|Ятимнҽрнең гакылларын тҽҗрибҽ кылыгыз никахланырга яраклы булганга 

чаклы, аларның гакыллары камиллҽшкҽнен күрсҽгез, малларын үзлҽренҽ 

кайтарып бирегез. Хыянҽт вҽ мҽкер юлы белҽн ятимнҽр малын ашамагыз. Бай 

кеше сакларга алган ятимнҽр малын аз гына да ашамасын. Ятимнҽр малын 

сакларга алган кеше фҽкыйрь булса, инсаф белҽн зарурат кадҽр генҽ ашасын. 

Ятимнҽр малын үзлҽренҽ тапшырганда шҽһитлҽр алдында тапшырыгыз. Бит 

һҽркемнең гамҽлен белеп хисан кылырга Аллаһ үзе җитҽдер. 

4|7|Ата-анасы вҽ якын кардҽшлҽре калдырган малдан ирлҽргҽ ҿлеш булыр, вҽ 

хатыннарга да ата-анасы вҽ якын кардҽшлҽре калдырган малдан ҿлеш булыр, 

мал күп булса да, аз булса да. Калган малны тиешле кешелҽргҽ тапшыру 

диндҽ фарыз булды. 



4|8|Үлгҽн кешенең малын бүлгҽндҽ мирас малыннан ҿлеше булмаган ятимнҽр, 

мескеннҽр һҽм якын кардҽшлҽр килсҽлҽр, аларга да күңеллҽре хушланырлык 

мал бирегез һҽм аларга күркҽм сүзлҽр ҽйтегез. 

4|9|Ятимнҽр малын ашаудан курыксыннар шул кешелҽр, ҽгҽр үзлҽреннҽн загыйф 

яки сабый бала калса, үзлҽренең балалары ҿчен калган малны залимнҽр 

ашавыннан куркыр иделҽр. Аллаһудан курыксыннар, ятимнҽр малын 

ашамасыннар. 

4|10|Бидеґҽть гамҽллҽрне сҽбҽп итеп, яки башка золым юлы белҽн ятимнҽр 

малын ашаган кешелҽр ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, карыннарына утны ашарлар һҽм бик 

тиз җҽһҽннҽм утына керерлҽр. 

4|11|Аллаһ балаларыгыз хакында булган мирасны бҽян итҽдер, үзегез үлеп, 

балаларыгыз калганда, ир балага хатыннарга биргҽннең ике ҿлеше бирелер. 

Ҽгҽр бар да хатын булып икедҽн артык булсалар, аларга малның ҿчтҽн ике 

ҿлешен бирелер, ҽгҽр бер генҽ кыз булса, аңа калдырган малның яртысы 

бирелер. Ҽгҽр мҽетнең баласы яки баласының баласы булса, мҽетнең ата-

анасына һҽрберсенҽ калдырган малның алтыдан бер ҿлеше тияр. Ҽгҽр мҽетнең 

баласы булмаса, ата-анасы варис булыр, анага ҿчтҽн бер ҿлеше, калганы 

атага булыр. Ҽгҽр мҽетнең бер туган кешелҽре булса, анасына алтыдан бер 

ҿлеш тияр. Мҽетнең ҽйткҽн васыятен вҽ бурычларын үтҽгҽннҽн соң гына мирас 

малы бүленер. Ата-ана һҽм угылларыгызның кайсылары сезгҽ якынырак файда 

итү йҿзеннҽн сез белмисез һҽм кайсысына күпме мал тиешле икҽнне дҽ 

белмисез. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ белеп хҿкем итүче. 

4|12|Ҽгҽр хатыныгыз үлеп, малы калса, баласы булмаса, калган малның 

яртысы сезгҽ булыр. Ҽгҽр баласы булса, калган малның сезгҽ дүрттҽн бере 

тияр, васыятьлҽрен вҽ бурычларын үтҽгҽннҽн соң. Калдырган малыгыздан 

хатыныгызга дүрттҽн бере тияр, ҽгҽр балагыз булмаса. Ҽгҽр балагыз булса 

хатыныгызга калдырган малның сигездҽн бере тияр, ҽйткҽн васыятегезне вҽ 

бурычларыгызны үтҽгҽннҽн соң. Ҽгҽр мирас алачак ир яки хатын "кҽлҽлҽ" 

булсалар, ягъни атасыз, анасыз һҽм баласыз булсалар, аларның бер туган ир 

яки кыз кардҽшлҽре булса, ир кардҽшенҽ дҽ, кыз кардҽшенҽ дҽ алтыдан бере 

тияр. Ҽгҽр үлгҽн кешенең бер туган кардҽшлҽре икедҽн артык булса, мҽеттҽн 

калган малның ҿчтҽн бер ҿлеше һҽммҽсенҽ тигез бүленер, васыятьлҽрен вҽ 

бурычларын үтҽгҽннҽн соң гаделлек белҽн. Мирас малын Коръҽн күрсҽткҽнчҽ 

бүлү Аллаһудан фарыз ителде. Аллаһ белүче вҽ миһербанлы. 

4|13|Мирас малы хакындагы хҿкемнҽр Аллаһуның сызган чигедер. Берҽү 

Аллаһуга һҽм Аның рҽсүленҽ итагать итсҽ, Аллаһ аны асларыннан елгалар 

агучы җҽннҽтлҽргҽ кертер, алар анда мҽңге калырлар. Моңа ирешү – 

ҿстенлекнең иң олысыдыр. 

4|14|Берҽү Аллаһуга вҽ рҽсүленҽ карышып гасый булса, һҽм Аллаһ чигеннҽн 

үтеп китсҽ, Аллаһ аны җҽһҽннҽмгҽ кертер мҽңге калганы хҽлдҽ һҽм аңадыр 

рисвай итүче газап. 

4|15|Ий мҿэминнҽр! Хатыннарыгыздан бер хатынның зина кылганлыгы беленсҽ, 

үзенҽ белдермичҽ күзҽтегез вҽ үзегездҽн дүрт гадел ирне шаһит итеп 

билгелҽгез, ул хатынның эшен ачыклар ҿчен. Ҽгҽр зина кылулары дҿреслҽнсҽ, 

аларны үлгҽннҽренҽ чаклы, яки Аллаһудан берҽр хҿкем килгҽнче, тҿрмҽгҽ 

биклҽгез! 

4|16|Зҽкҽрле вҽ фҽҗерле ике кеше зина кылсалар, аларга хурландыра торган 

сүзлҽр ҽйтегез. Ҽгҽр тҽүбҽ итсҽлҽр вҽ бу эшлҽрен кабатламаска сүз 

бирсҽлҽр, аларга газап бирүдҽн тыелыгыз! Шиксез Аллаһ тҽүбҽне кабул итүче 

һҽм рҽхмҽт кылучы булды. 

4|17|Наданлык белҽн хҽрам эшлҽрне эшлҽгҽн кешелҽр ҿчен тҽүбҽ итмҽк 

Аллаһуга һҽм Аллаһудан гына гафу сорау һҽм дҽ Аңа итагать итеп тҿзҽлү 

һҽркемгҽ фарыздыр. Хҽрам эшлҽрне эшлҽүчелҽр яки фарыз гамҽллҽрне 



калдыручылар, тизлек белҽн тҽүбҽ итеп тҿзҽлсҽлҽр, шул кешелҽрне Аллаһ 

гафу итҽр. Аллаһ хҽким һҽм белүче. 

4|18|Үлем галҽмҽтлҽре күренҽ башлагач кына тҽүбҽ итүчелҽрнең һҽм кҽфер 

хҽлдҽ үлгҽн кешелҽрнең тҽүбҽлҽре һич кабул түгел. Ул кешелҽргҽ рҽнҗетүче 

ґҽзабны хҽзерлҽп куйдык. (Бездҽге хҽзерге татарлар Аллаһуга, ахирҽткҽ, 

Коръҽнгҽ, пҽйгамбҽргҽ ышанабыз диючелҽренең күбрҽге фарыз, ваҗеб, сҿннҽт 

гамҽллҽрне үтҽмилҽр, һҽм фҽхеш, хҽрам эшлҽрдҽн сакланмыйлар. Сүзлҽрен 

тыңласаң, болар мҿселман диясең ҽмма эшлҽренҽ карасаң, саф динсезлҽр. 

Ҽлбҽттҽ, мондый кешелҽрнең гомерлҽренең ахырында гына тҽүбҽ итүлҽре һич 

файда бирмҽс). 

4|19|Ий мҿэминнҽр, хатыннарны кҿчлҽп, мирас урынына тоту сезгҽ хҽлҽл 

түгел. Ягъни ире үлгҽн хатынның телҽге булса, иргҽ китсен. Ҽгҽр 

хатыныгызны яратмасагыз җҽберлҽп тотмагыз, мҽһерен биреп талак кылыгыз. 

Аерган хатыныгызны икенче иргҽ барудан тыймагыз, биргҽн мҿһерлҽрегезне 

алып китүлҽреннҽн куркып, мҽгҽр ачык зина кылсалар, мҿһерлҽрен бирмҽсҽгез 

дҿрес булыр. Никахыгызда булган хатыннар белҽн яхшы мҿгамҽлҽдҽ булыгыз, 

гҽрчҽ аларны бик яратмасагыз да. Ҿметледер сез яратмаган нҽрсҽдҽ 

Аллаһуның күп яхшылык кылмаклыгы. 

4|20|Ҽгҽр хатыннарыгызны талак итеп икенче хатын ала торган булсагыз, 

талак кылыначак хатыныгызга мҽһерне күп биргҽн булсагыз да, мҿһердҽн 

һичнҽрсҽ алып калмыйча, һҽммҽсен биреп җибҽрегез. "Талак ителгҽн хатынның 

мҽһерен алу дҿрес" дигҽн суз ялган вҽ ачык зур гҿнаһ булса да мҽһерне 

алып калырсызмы? 

4|21|Талак кылган хатыннарыгыздан үзегез биргҽн мҽһерне ничек оялмыйча, 

Аллаһудан курыкмыйча кире алырсыз? Дҿреслектҽ бер-берегезгҽ кушылдыгыз, 

һҽм ул хатыннар никах вакытында сездҽн авыр ґҽһедне алдылар. 

4|22|Атагыздан калган хатынны, ягъни атагыз аерган үги анагызны 

никахланмагыз, үткҽн җаһилияттҽн башка ягъни мондый хҽллҽр җаһилият 

заманында булып үтте. Ул – эш ҽлбҽттҽ фҽхеш һҽм ачулы эштер һҽм ул эшне 

эшлҽгҽн кешелҽрнең юлы кабахҽт юлдыр. 

4|23|Ий мҿэминнҽр, сезгҽ никахланырга хҽрам булды: аналарыгыз, аларның 

аналары вҽ кызларыгыз, кызларыгызның кызлары, бертуган апагыз вҽ 

сеңелегез, атагызның бертуган апалары вҽ сеңеллҽре, анагызның бертуган 

апалары вҽ сеңеллҽре, бертуган ир кардҽшлҽрегезнең кызлары, бертуган кыз 

кардҽшлҽрегезнең кызлары, күкрҽк сҿтен имезүче үги аналарыгыз һҽм аларның 

кызлары, хатыннарыгызның аналары, ҿегездҽ тҽрбия ителҽ торган үги 

кызларыгыз, ягъни хатыныгызга ияреп килгҽн кызлар, ҽгҽр ул хатынга 

якынлык кылган булсагыз. Ҽгҽр ул хатынны никахлангач, якынлык кылмыйча 

талак кылсагыз, аның кызын никахлануыгызда сезгҽ гҿнаһ юк. Дҿхи 

аркагыздан килгҽн үз угылларыгызның хатыннары, һҽм бертуган ике кызны 

бергҽ җыеп никахлану, мҽгҽр бу эшне исламга хҽтле эшлҽдегез, исламга 

кергҽч гафу ителдегез. Шиксез, Аллаһ ярлыкаучы вҽ шҽфҽгать итүче. 

4|24|Янҽ ире булган хатыннар сезгҽ хҽрам булды, мҽгҽр сугышта ҽсир тҿшкҽн 

ирле хатыннар хҽлҽлдер. Дҽхи дүрттҽн артыкны алу вҽ ислам динендҽ 

булмаган хатынны алу һҽм хҽрам талак белҽн талак ителгҽн хатынны алу. 

Ошбу күрсҽтелгҽн хатыннар сезгҽ хҽрам булды. Башка хатыннар сезгҽ хҽлҽл 

булды, мҽһер биреп ҿйлҽнегез яки җҽрия итеп сатып алыгыз, зинадан вҽ 

золымнан сакланган хҽлдҽ яхшы мҿгамҽлҽ белҽн яшҽр булсагыз. Никахы хҽлҽл 

булган хатыннардан вакытлыча никахланып файдаланырга телҽсҽгез, 

мҿһерлҽрен биреп, никахланып файдаланыгыз. "Бу хҿкем башта йҿрсҽ дҽ соңра 

бҽрелде". Мҽһер күлҽмен вҽ никах вакытын билгелҽп, ризалашканнан соң янҽ 

ризалашып мҽһер күлҽмен вҽ никах вакытын үзгҽртсҽгез, сезгҽ гҿнаһ юк. 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, һҽрнҽрсҽне белеп хҿкем итүче булды. 



4|25|Сезлҽрдҽн берегез фҽкыйрь булып азат булган кызны яки хатынны алырга 

кҿче җитмҽсҽ, ул сезнең кулыгызда булган мҿэминҽ кҽнизҽклҽрдҽн 

никахлансын! Сезнең иманыгызны Аллаһ белүчерҽк. Азат булсагыз да, кол 

булсагыз да бер диндҽсез. Кҽнизҽк хатыннарны хуҗаларының рҿхсҽте белҽн 

никахланыгыз һҽм кҿчегез җиткҽн хҽтле мҽһер дҽ бирегез! Лҽкин ул 

кҽнизҽклҽр ҽшкҽрҽ яки яшерен зина кылучы булмасыннар һҽм зина кылучылар 

белҽн ҽшкҽрҽ дҽ, яшерен дҽ дус булмасыннар. Ҽгҽр бу эшлҽрне эшлҽсҽлҽр, 

ҽлбҽттҽ, аларга никахлану дҿрес булмыйдыр. Ҽгҽр ул кҽнизҽк хатыннар 

ирлҽре була торып зина кылсалар, аларга азат хатынга бирелгҽн җҽзаның 

яртысы бирелер. Кҽнизҽклҽргҽ никахлануның дҿреслеге зинадан 

куркучыларыгызгадыр. Ҽгҽр кҽнизҽклҽргҽ никахланудан сабыр итсҽгез, 

ҽлбҽттҽ, сезнең ҿчен хҽерле. Аллаһу тҽгалҽ, ҽлбҽттҽ, тҽүбҽ итеп тҿзҽлүче 

мҿэминнҽрне ярлыкаучы һҽм рҽхмҽт кылучыдыр. 

4|26|Аллаһу тҽгалҽ сезгҽ үзенең хҿкемнҽрен ачык бҿҽн кылырга һҽм Коръҽн 

тҽрбиясе белҽн ҽүвҽлге чын хакыйкый мҿселманнар юлына күндерергҽ һҽм дҽ 

тҽүбҽ итеп тҿзҽлүегез бҽрабҽрендҽ сезне ярлыкарга телидер. Аллаһ белүче 

һҽм хҿкемче. 

4|27|Аллаһ сезнең тҽүбҽ итеп тҿзҽлүегезне тели. Шҽһевҽткҽ ияреп, 

азгынлыкта булган кешелҽр сезнең чиктҽн нык үтүегезне, яки ерак 

адашуыгызны телилҽр. 

4|28|Аллаһ сезгҽ тормышта һҽм диндҽ җиңеллекне тели, ягъни җиңел яшҽргҽ, 

җиңел, дин тотарга юл күрсҽтҽ. Кеше, ҽлбҽттҽ, зҽгыйфь-кҿчсез булып 

яратылды. (Ҽгҽр бҿтен дҿнья кешелҽре Коръҽн белҽн гамҽл кылган булсалар 

иде, ҽлбҽттҽ, яшҽргҽ һҽм дин тотарга җиңел булыр иде. Аллаһ кешелҽргҽ 

шуны тели дҽ бит, лҽкин күп кешелҽр аны телҽмилҽр, телҽүчелҽрнең дҽ юлына 

киртҽ куялар). 

4|29|Ий мҿэминнҽр! Үзара малларыгызны хыянҽт, золым юллар белҽн ашамагыз, 

мҽгҽр риза булышканыгыз хҽлдҽ сҽүдҽ белҽн кҽсеп итеп ашагыз. Янҽ үз-

үзегезне, яки дин кардҽшегезне үтермҽгез. Дҿреслектҽ Аллаһ сезнең ҿчен 

рҽхимле булды. 

4|30|Бер кеше хакын ашаса, яки үзен, я башка мҿселманны үтерсҽ, ягъни бу 

эшлҽрне дошманлык вҽ золым юллары белҽн эшлҽсҽ, аны тиздҽн җҽһҽннҽм утына 

салырбыз, Аллаһуга бу эш җиңел булды. 

4|31|Ҽгҽр Аллаһ тыйган гҿнаһлы эшлҽрнең зурларыннан саклансагыз, ягъни 

фҽхеш, хҽрам һҽм бидеґҽт гамҽллҽрдҽн ерак булсагыз, җиңелрҽк 

гҿнаһларыгызны изге гамҽллҽрегез белҽн җуярсыз һҽм сезне хҿрмҽтлҽп 

җҽннҽтлҽргҽ кертербез. 

4|32|Аллаһ кайберлҽрегезне кайберлҽрегездҽн артык кылган нҽрсҽгҽ 

ҿметлҽнмҽгез, ягъни Аллаһ берегезгҽ дҽрҽҗҽ бирсҽ, аңа хҿсҿдлек кылмагыз. 

(Аллаһ ирлҽргҽ дҽрҽҗҽне ике ҿлеш бирде, хатыннар: сез ирлҽр дҽрҽҗҽсенҽ 

үрелмҽгез һҽм ирлҽр киемен кимҽгез!) Ирлҽргҽ үзлҽре кылган гамҽллҽренең 

ҽҗере насыйп булыр. Хатыннарга да үзлҽре кылган гамҽллҽренең ҽҗере насыйп 

булыр. Хаклыктан уңышка ирешүне Аллаһуның фазыйлҽтеннҽн сорагыз! 

Дҿреслектҽ Аллаһ һҽр нҽрсҽне белүче булды. 

4|33|Ата-анадан һҽм якын кардҽшлҽрдҽн калган малны бүлеп ала торган 

варислар кылдык һҽрбер гаилҽдҽ. Кайбер дуслар: "Кайсыбыз ҽүвҽл үлсҽ, 

үлгҽнебезнең малы, исҽн калганыбызга булыр", – дип ант итештелҽр. Исҽн 

калган дустына үз ҿлешен бирегез! Калган малның алтыдан бере тияр. 

Дҿреслектҽ Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ шаһит булды. 

4|34|Ирлҽр хатынга ҽдҽп, тҽрбия бирмҽк ҿчен Каимнҽрдер. Аллаһ мҽхлуклҽрне 

кайберлҽрен кайберлҽреннҽн артык кылу белҽн, ирлҽр гакылда, куҽттҽ 

хатыннардан ҿстен булды һҽм малларын хатыннарга инфак кылу белҽн дҽ 

ирлҽрнең дҽрҽҗҽсе ҿстендер. Изге хатыннар Аллаһуга һҽм ирлҽренҽ итагать 

итҽрлҽр, ирлҽре ҿйдҽ булмаганда Аллаһ саклавы белҽн малларын һҽм үзлҽрен 



сакларлар, һичбер хыянҽткҽ бармаслар. Ҽгҽр хатыннарыгыз итагатьсез булып 

азуларыннан курыксагыз, яки берҽр яман эшлҽрен белсҽгез, аларны 

вҽгҽзьлҽгез, итагатьсезлҽргҽ Аллаһуның ачуы һҽм ґҽзабы бар икҽнлеген 

белдерегез. Вҽгҽзьлҽгҽннҽн соң тҿзҽлмҽсҽлҽр, түшҽклҽрендҽ ялгыз 

калдырыгыз, ягъни якынлык кылмагыз. Моннан соң да тҿзҽлмҽсҽлҽр, аларга 

сугыгыз. (Бу җҽза аларга: фарыз гамҽллҽрне үтҽмҽсҽлҽр, яки берҽр хҽрам 

эшне эшлҽсҽлҽр тиешледер.) Ҽгҽр хатыннарыгыз сезгҽ итагать итсҽлҽр, яки 

явызлыкларыннан соң тҿзҽлсҽлҽр, алар зарарына юл эзлҽмҽгез, ягъни хаксыз 

җҽберлҽмҽгез. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ бҿек һҽм олы булды. 

4|35|Ҽгҽр ир белҽн хатын арасында фетнҽ һҽм дошманлык туса, шул вакытта 

тормышлары бозылудан курыксагыз, гаделлек белҽн тикшереп араларын тҿзҽтү 

ҿчен, ирнең якыннарыннан бер гадел кешене һҽм хатын ягыннан бер гадел 

кешене билгелҽгез. Ҽгҽр билгелҽнгҽн кешелҽр, ир белҽн хатын арасын чын 

күңелдҽн тҿзҽтергҽ телҽсҽлҽр һҽм тҿзҽтү ҿчен бҿтен чараларны кылсалар, 

Аллаһ тҽүфыйк биреп, ир белҽн хатын арасына дуслыкны салыр. Дҿреслектҽ 

Аллаһ кешелҽрнең гамҽллҽрен белүче һҽм күңеллҽрендҽге телҽклҽреннҽн 

хҽбҽрдар булды. 

4|36|Аллаһуның үзенҽ генҽ ихлас гыйбадҽт кылыгыз, аңа һичкемне, 

һичнҽрсҽне тиңдҽш кылмагыз, аннары: ата-анага изгелек итегез һҽм якын 

кардҽшлҽргҽ, ятимнҽргҽ, мескеннҽргҽ, кардҽш булган күршелҽргҽ һҽм кардҽш 

булмаган күршелҽргҽ дҽ изгелек итегез. Шулай ук сҽфҽрдҽ ят юлдашларга, 

үзегезгҽ кунак булып килгҽн юлчыларга һҽм хезмҽтче колларыгызга изгелек 

итегез. Тҽкҽбберлҽнеп мактанучыны Аллаһ, ҽлбҽттҽ, сҿйми! 

4|37|Ул мактанучылар һҽрвакыт саранлык кылалар, кешелҽрне дҽ саранлыкка 

ҿндилҽр һҽм Аллаһ рҽхмҽт кылып биргҽн байлыкны һҽм белемне кешелҽрдҽн 

яшерҽлҽр. Аллаһ биргҽн нигъмҽтлҽр белҽн мактанып кҿфран нигъмҽт кылучы 

үзен зур тоткан ахмакларга хур итүче ґҽзабны ҽзерлҽдек. 

4|38|Аллаһуга һҽм ахирҽткҽ ышанмаучыларда дҿнья дҽрҽҗҽсе ҿчен кешелҽргҽ 

малларын рия белҽн бирҽлҽр. (Алар шайтан куштаннарыдыр). Бер кешенең якын 

дусты шайтан булса, ул шайтан нинди яман дустыр. (Шулай булгач, Коръҽн 

белҽн гамҽл кылмыйча, шайтанга дус булмагыз, бҽлки Коръҽн белҽн гамҽл 

кылып, шайтанга дошман булыгыз). 

4|39|Рия белҽн мал бирүчелҽр ҽгҽр Аллаһуга ышанып гыйбадҽт кылсалар, 

ахирҽткҽ ышанып ҽзерлек күрсҽлҽр һҽм аларга Аллаһ биргҽн байлыктан 

риясыз, фҽкать Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ мохтаҗларга һҽм Аллаһ юлына 

бирсҽлҽр нинди зыян күрер иделҽр? Аллаһ аларның эшен белүче булды. 

4|40|Аллаһ бҽндҽлҽренҽ тузан хҽтле дҽ золым итми, бҽлки бҽндҽлҽр Аллаһуга 

карышып үзлҽренҽ золым итҽлҽр. Ҽгҽр ул тузан бҿртеге хҽтле эш – изгелек 

булса, Аллаһ ул изгелекне арттырыр һҽм рҽхмҽтеннҽн олы ҽҗерне бирер. 

4|41|Ни кылырлар, Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган кешелҽрнең хҽле ничек 

булыр? Һҽрбер ҿммҽтнең үзлҽреннҽн шҽһитлҽр китергҽн чагыбызда Аллаһуга 

итагать кылмаган кешелҽр ни ҽйтерлҽр? Янҽ, ий Мухҽммҽд ґҽлҽйһиссҽлҽм, 

сине ҿммҽтеңҽ шаһит итеп китергҽн чагыбызда Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган 

ҿммҽтең ни ҽйтер? 

4|42|Ахирҽттҽ хисап кҿнендҽ Аллаһуга, Коръҽнгҽ ышанмаучылар, яки ышанып 

та Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган кешелҽр һҽм алар расүлгҽ дҽ каршылык 

күрсҽттелҽр, ҽнҽ шундый кешелҽр туфрак булуны, җир алар белҽн тигез 

булуны телҽрлҽр, дҽхи "дҿньяда чагыбызда Аллаһ сүзлҽре булган Коръҽн 

хҿкемнҽрен яшермҽгҽн булсакчы", – диярлҽр. 

4|43|Ий мҿэминнҽр, исерткеч эчеп исереп ни сҿйлҽгҽнегезне белмҽсҽгез, 

намазга якын бармагыз! (Ул вакытта хҽмер хҽрам түгел иде, шул сҽбҽпле 

кайбер сахҽбҽлҽр исерек хҽлдҽ намаз укып, аятьны хата укыдылар). Янҽ 

җҿнүб хҽлдҽ госелсез намазга якын бармагыз, мҽгҽр озын сҽфҽрдҽ су 

тапмасагыз тҽяммүм белҽн укырсыз. Ҽгҽр сырхау булсагыз, яки сҽфҽрдҽ 



булсагыз, я берҽрегез даладан кайтса, пакьлеге булмаса, яисҽ хатыныгызга 

якынлык кылсагыз, тҽһарҽт алырга, яки госеллҽнергҽ су тапмасагыз, ул 

вакытта пакь җиргҽ ике кулыгыз белҽн сугыгыз һҽм йҿзегезне вҽ кулыгызны 

сыйпагыз. Шиксез, Аллаһ сезнең кимчелеклҽрегезне ярлыкаучы һҽм гафу итүче 

булды. 

4|44|Ий Мухҽммҽд г-м, күрҽсеңме? Аллаһ китабыннан ҿлеше бар яһүд һҽм 

насара адашмакны сатып алалар һҽм сезнең дҽ хак юлдан адашуыгызны 

телилҽр. (Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган мҿселманнар да алар кеби адашкан 

булалар). 

4|45|Ий мҿэминнҽр! Сезнең дошманнарыгызны Аллаһ белүчерҽктер. Сезгҽ Аллаһ 

җитҽр эшлҽрегезне башкарырга һҽм Аллаһ җитҽдер сезгҽ ярдҽм бирергҽ. 

4|46|Яһүдлҽрдҽн кайберлҽре тҽүраттагы Аллаһ сүзлҽрен урыныннан үзгҽртҽлҽр 

һҽм Мухҽммҽд г-мгҽ ҽйтҽлҽр: "Сүзеңне ишетҽбез, лҽкин киресенчҽ эшлибез 

һҽм бездҽн ишетергҽ үзең риза булмаган яман сүзлҽрне ишет", – дилҽр. Алар 

теллҽре белҽн "раґинҽ" дилҽр, бу сүз "безгҽ илтифат ит" дигҽн мҽгънҽдҽ 

булса да, алар аны Мухҽммҽд г-мнҽн вҽ ислам диненнҽн кҿлҽр ҿчен ҽйтҽлҽр 

иде. Ҽгҽр яһүдлҽр: "Ий Мухҽммҽд г-м! Син риза булачак сүзлҽрне бездҽн 

ишет! Без Коръҽн сүзлҽрен ишеттек, Аллаһуга һҽм сиңа буйсындык, безгҽ 

рҽхмҽт карау белҽн кара", – дисҽлҽр һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылсалар, 

ҽлбҽттҽ, алар ҿчен хҽерле булыр иде һҽм һидҽяттҽ таза тору булыр иде. 

Лҽкин Коръҽнне инкяр кылулары белҽн Аллаһ аларны лҽгънҽт кылды, ул 

яһүдлҽрдҽн бик азлары гына Коръҽн белҽн гамҽл кылып мҿэмин булырлар. 

4|47|Ий китап бирелгҽн яһүдлҽр! Без иңдергҽн Коръҽнгҽ ышаныгыз, үзегездҽ 

булган Тҽүратка да ышанганыгыз хҽлдҽ, йҿзлҽрегезне каралтмас борын, ул 

кара йҿзлелҽрне артларындагы адашу юлларына дүндерербез яки шимбҽ кҿн 

Аллаһ хҿкемен бозган кешелҽрне лҽгънҽт кылганыбыз кеби, сезне дҽ лҽгънҽт 

кылмас борын иман китереп, Коръҽн белҽн гамҽл кылыгыз. Аллаһ ҽмере 

үтҽлмеш булды. 

4|48|Аллаһ үзенҽ тиңдҽшлек кылуны гафу итмҽс, тиңдҽшлек кылудан башка 

гҿнаһларны үзе телҽгҽн кешедҽн гафу итҽр. Бер кеше Аллаһуга кемнедер, 

нҽрсҽнедер тиңдҽш кылса дҿреслектҽ ул Аллаһуга олы ялганны ифтира кылган 

буладыр. 

4|49|Ий Мухҽммҽд г-м! Күрҽсеңме үзлҽрен гҿнаһтан пакь санаган кешелҽрне? 

Минем гҿнаһым юк дип мактанучыны Аллаһ һич яратмый. Бҽлки Аллаһ үзе 

телҽгҽн кешене ярлыкап, гҿнаһлардан пакьлар. Аллаһ лаклаган кешелҽр 

ахирҽттҽ фҽтил хҽтле дҽ золым ителмҽслҽр. (Фҽтил дип хҿрмҽ тешенең 

ярыгындагы ак җепкҽ ҽйтҽлҽр). 

4|50|"Карагыл, безнең Аллаһ хозурында гҿнаһыбыз юк", – дип, ничек 

Аллаһуга ялганны нисбҽт кылалар. Аларның зур гҿнаһлы булулары ҿчен ялган 

сҿйлҽүлҽре җитҽдер. 

4|51|Тҽүраттан ҿлеш бирелгҽн яһүдлҽрне күрҽсеңме? Алар ясалма 

мҽгъбүдлҽргҽ һҽм ялган хҿкемнҽргҽ ышаналар һҽм кҽферлҽргҽ ҽйтҽлҽр: 

"Мҿселманнарга караганда яһүдлҽр турырак юлдалар", – дип. 

4|52|Ҽнҽ шул яһүдлҽрне Аллаһ лҽгънҽт кылды. Аллаһ бер кешене лҽгънҽт 

кылса, ул кеше туры юлны тапсын һҽм ґҽзабтан котылсын ҿчен һич тҽ 

ярдҽмчене тапмассың. 

4|53|Ул яһүдлҽрнең байлыклары булса иде, ҽлбҽттҽ, алар нҽкыйра хҽтле 

нҽрсҽ дҽ башка кешелҽргҽ бирмҽс иделҽр, ягъни алар бик сараннар. (Нҽкыйра 

дип хҿрмҽ тешенең ҿстендҽге ноктага ҽйтелҽ). 

4|54|Ҽя ул яһүдлҽр кешелҽргҽ хҿседлек кылалармы? Ул кешелҽргҽ Аллаһ үз 

фазыйлҽтеннҽн нигъмҽтлҽр яки дҽрҽҗҽ биргҽне ҿчен. Дҿреслектҽ Ибраһим 

балаларына китап бирдек, ислам диненең хҿкемнҽрен ҿйрҽттек һҽм зур байлык 

бирдек. 



4|55|Яһүдлҽрнең кайберсе Коръҽнгҽ ышанды, кайберсе ышанмады. Коръҽнне 

инкяр кылучыларына ґҽзаб йҿзеннҽн ут кыздырылган җҽһҽннҽм җитҽр. 

4|56|Аятьлҽребезне инкяр кылучыларны, ҽлбҽттҽ, тиздҽн җҽһҽннҽм утына 

салырбыз. Һҽр кайчан тирелҽре янып бетсҽ, тҽннҽренҽ яңадан тире 

үстерербез, ґҽзабның катысын татысыннар ҿчен. Аллаһ үч алуда кҿчле һҽм 

гаделлек белҽн хҿкем итүчедер. 

4|57|Ҽмма иман китереп, Коръҽн тҽгълимҽте белҽн изге гамҽллҽр кылган 

кешелҽрне тиздҽн асларыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽргҽ кертербез, анда 

мҽңге калганнары хҽлдҽ аларга җҽннҽтлҽрдҽ пакь, гүзҽл хатыннар булыр һҽм 

аларны рҽхҽтлек күлҽгҽсенҽ кертербез. 

4|58|Дҿреслектҽ Аллаһ ҽманҽтлҽрен ҽһеллҽренҽ тапшырырга сезгҽ ҽмер итҽдер 

һҽм кешелҽр арасында хҿкем итсҽгез, гаделлек белҽн хҿкем итегез, диядер. 

Аллаһуның сезне Коръҽн белҽн вҽгазь кылуы ни хуш нигъмҽттер. Ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ сүзлҽрегезне ишетүче, эшлҽрегезне күрүче булды. 

4|59|Ий мҿэминнҽр! Аллаһуга итагать итегез, һҽм рҽсүлгҽ итагать итегез! 

Шулай ук үзегездҽн булган Коръҽн белҽн гамҽл кылып, Коръҽн дҽлиллҽре 

белҽн ҽмер итүче дини хуҗаларыгызга да итагать итегез! (Ҽмма дин 

эшлҽрендҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучыга итагать кылыш юк). Ҽгҽр бер дини 

мҽсьҽлҽдҽ бҽхҽслҽшсҽгез, ул мҽсьҽлҽне Аллаһ китабы Коръҽнгҽ кайтарыгыз! 

Ҽгҽр Коръҽндҽ ачык хҿкем табылмаса, ул вакытта расүл г-мнең гамҽленҽ 

кайтарыгыз! Ҽгҽр Аллаһуга һҽм ахирҽт кҿненҽ ышансагыз. Ҽнҽ шулай һҽр эшне 

Коръҽн, сҿннҽт үлчҽве белҽн хҽл итсҽгез, сезнең ҿчен хҽерле һҽм ахыр 

нҽтиҗҽсе күркҽмдер. (Бу аятьтҽ ачык мҽгълүм булды ки: кҿчле иман, дҿрес 

дин Коръҽн, сҿннҽт белҽн гамҽл кылганда гына буладыр. Коръҽн, сҿннҽт 

белҽн гамҽл кылмау Аллаһуга һҽм ахирҽт кҿненҽ иманның юклыгына дҽлил була 

аладыр). 

4|60|Күрҽсеңме, алар сиңа иңдерелгҽн Коръҽнгҽ һҽм синнҽн ҽүвҽл иңдерелгҽн 

китапларга да ышанабыз, дип, синең белҽн бҽхҽслҽшҽлҽр, ҽмма үзлҽре 

Аллаһудан башка берҽр мҽхлуктҽн хҿкем иттерүне телилҽр, алар Аллаһудан 

башканы илаһҽ тотуны инкяр кылыгыз, дип боерылдылар. Шайтан аларны 

Аллаһудан башка бер мҽхлуктҽн хҿкем иттереп, бик ерак адаштыру белҽн 

адаштыруны телидер. 

4|61|Ҽгҽр монафикъларга ҽйтелсҽ: "Аллаһ иңдергҽн Коръҽнгҽ һҽм расүл г-

мнең хҿкемнҽренҽ килегез", – дип, шул вакытта күрерсең аларны синнҽн баш 

тартырлар ныклап баш тарту белҽн. 

4|62|Ҽгҽр ул монафикъларга үзлҽре кылган явызлыклары сҽбҽпле бер каза 

килсҽ, яки хҿкем лязем булса, күр, ничек мҿгамҽлҽ кылырлар? (Ґүмҽр 

радияллаһу ґҽнһү бер монафикъның башын кисте, ислам зарарына монафикълар 

тарафыннан салынган мҽсҗидне Мухҽммҽд г-м җимерде). Шуннан соң 

монафикълар синең яныңа килделҽр һҽм Аллаһ исеме белҽн ант итеп ҽйттелҽр: 

"Без бернинди яманлыкны телҽмҽдек, фҽкат яхшылыкны һҽм тҽүфыйкны 

телҽдек", – дип. 

4|63|Ул монафикъларның күңеллҽрендҽ булган бозык ниятлҽрен Аллаһ бик яхшы 

белҽ. Син аларны Коръҽн белҽн вҽгазь кыл! Ҽгҽр вҽгазьне кабул кылмасалар, 

аларның эшлҽре турында каты ҽйтеп, икейҿзле икҽнлеклҽрен үзлҽренҽ белдер. 

4|64|Рҽсүллҽрдҽн һичберсен җибҽрмҽдек, мҽгҽр җибҽрсҽк Аллаһ ҽмере буенча 

кешелҽр Аллаһуга һҽм расүлгҽ итагать итсеннҽр ҿчен генҽ җибҽрдек. 

Аллаһуга карышып үзлҽренҽ золым итүчелҽр ҽгҽр сиңа килеп тҽүбҽ итсҽлҽр, 

гҿнаһларын икърар кылып Аллаһудан ярлыкауны сорасалар һҽм расүл дҽ алар 

ҿчен ярлыкауны Аллаһудан сораса, ҽлбҽттҽ, Аллаһу тҽгалҽне тҽүбҽлҽрне 

кабул итүче, гҿнаһларны ярлыкаучы һҽм рҽхмҽт кылучы табар иделҽр. (Бу 

хҽерле эшне бүгенге кҿндҽ дҽ күп кешелҽр эшлҽмичҽ, ҽлбҽттҽ, алданалар). 

4|65|Раббың исеме белҽн ант итеп ҽйтҽм мҿселманнар үзара бҽхҽслҽшкҽн 

эшлҽре турысында: "Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн хҿкем иттермичҽ чын иманлы 



була алмаслар, алар синең хҿкемеңҽ күңеллҽрендҽ шик калдырмаслар һҽм 

синең хҿкемеңҽ чын күңелдҽн риза булып мҿсҽллҽм булырлар, ҽнҽ шул эшне 

эшлҽгҽнгҽ чаклы камил мҿэмин булмаслар. 

4|66|Ҽгҽр мҿшриклҽргҽ һҽм монафикъларга: "Үзегезне-үзегез үтерегез яки 

йортларыгызны ташлап чыгыгыз", – дип боерсак, бу эшне алардан бик азлары 

эшлҽр иде. Ҽгҽр дин тотучылар бар да Аллаһ вҽгазе белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл 

кылсалар, ҽлбҽттҽ, хҽерле һҽм туры юлда тору булыр иде. 

4|67|Ҽгҽр чын күңелдҽн Аллаһ һҽм расүл хҿкемнҽренҽ риза булып, Коръҽн, 

сҿннҽт дҽлиле белҽн гамҽл кылучы булсалар, ҽлбҽттҽ, аларга үз 

хозурыбыздан олы ҽҗерлҽр, ягъни җҽннҽт нигъмҽтлҽрен бирер идек. 

4|68|Һҽм дҽ аларны туры юлга күндерер идек. 

4|69|Аллаһуга һҽм расүлгҽ итагать иткҽн мҿэминнҽр, Аллаһ нигъмҽтлҽгҽн 

пҽйгамбҽрлҽр, турылык белҽн алга чыккан ситдыйклҽр, Аллаһ юлында сугышып 

шҽһит булган мҿэминнҽр белҽн җҽннҽттҽ бергҽ булырлар. Шушы дүрт тҿрле 

затларга юлдаш булу – ни күркҽм, ни хуш юлдашлыктыр. 

4|70|Бу фазыйлҽт Аллаһудан, ягъни Аллаһуга һҽм расүлгҽ итагат 

кылучыларның җҽннҽттҽ бҿек дҽрҽҗҽле затлар белҽн бергҽ булулары Аллаһуның 

рҽхмҽтеннҽндер. Бу дүрт тҿрле затлар янына җҽннҽткҽ керергҽ кем тиешлерҽк 

икҽнен белергҽ Аллаһ җитҽдер. 

4|71|Ий мҿэминнҽр! Сугыш коралларыгызны алыгыз да дошманга каршы тҿркем-

тҿркем барыгыз, яки барыгыз да җыелып бергҽ барыгыз. 

4|72|Ий мҿэминнҽр! Дҿреслектҽ сезнең арагызда сугышка кичегеп баручы, яки 

бҿтенлҽй бармаучы монафикълар бар. Сезгҽ сугышта кайгы ирешсҽ, сугышка 

чыкмаган монафикъ шатланып ҽйтте: "Мҿселманнар белҽн бергҽ сугышка 

чыкмавым сҽбҽпле, Аллаһ, шиксез, миңа ингам кылды, ҽгҽр сугышка барган 

булсам, миңа да кайгы ирешкҽн булыр иде", – дип. 

4|73|Ҽгҽр сезгҽ сугышта Аллаһуның рҽхмҽте белҽн җиңү һҽм ґҽнимҽт малын 

алу фазыйлҽте ирешсҽ, ул монафикъ гүя сезнең белҽн бер вакытта да бергҽ 

булмаган тҿсле ҽйтер: "Кҽшки мин мҿселманнар белҽн бергҽ сугышта булган 

булсам, зур максатыма ирешкҽн булыр идем", – дип. 

4|74|Мҿэминнҽр Аллаһ юлында сугыш кылсыннар ахирҽтне дҿньяга саткан – 

алыштырган кешелҽр белҽн. Ҽгҽр бер мҿэмин Аллаһ юлында сугышып үтерелсҽ, 

яки кҽферне җиңсҽ, ул мҿэмингҽ тиздҽн җҽннҽт нигъмҽтлҽрен бирербез. 

4|75|Ий мҿэминнҽр! Ни булды сезгҽ, Аллаһ юлында сугышмыйсыз? Ни булды 

сезгҽ, кҽферлҽр кулында ҽсир булган загыйфь ирлҽрне, хатыннар һҽм 

балаларны коткару ҿчен сугышмыйсыз? Ул загыйфь ирлҽр "Ий Раббыбыз, 

хуҗалары залим булган шҽһҽрдҽн безне чыгар", – дилҽр. Янҽ ул зҽгыйфьлҽр: 

"Ий Раббыбыз, безне залимнҽр кулыннан коткаручы бер вҽли бир һҽм үз 

хозурыңнан безгҽ ярдҽм дҽ бир", – дилҽр. 

4|76|Иманлы кешелҽр Аллаһ юлында сугышырлар. Ҽмма имансызлар шайтан 

юлында сугышырлар. Шайтан дуслары – имансызлар белҽн сугышыгыз! 

Дҿреслектҽ шайтанның хҽйлҽсе зҽгыйфь булды, шуның ҿчен иманлы кешелҽрне 

куркыта алмас. 

4|77|Ҽя күрдеңме: "Кулларыгызны сугыштан тыегыз, намазларыгызны үтҽгез 

һҽм зҽкҽтлҽрегезне бирегез", – дип ҽйтелгҽн мҿселманнарны? Аларга сугыш 

фарыз ителгҽч, алардан бер тҿркем сугыштан куркыр булды Аллаһудан 

курыккан кеби, яки Аллаһудан да артыграк куркыр булды. Сугыштан курыккан 

мҿселманнар ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, ни ҿчен безгҽ сугышны фарыз кылдың? 

Ий кҽшки сугышны фарыз кылмыйча, безлҽрне бераз тыныч яшҽткҽн булсаңчы", 

– дип. Ҽйт: "Дҿнья файдасы бик аз, ахирҽт исҽ, тҽкъвҽлҽр ҿчен бик тҽ 

хҽерледер һҽм сез, тҽкъва мҿэминнҽр, аз гына да золым кылынмассыз". 

4|78|Кай урында булсагыз да, сезгҽ үлем ирешер, ҽгҽр күккҽ терҽлгҽн, бик 

таза тҿзелгҽн кыл эчендҽ булсагыз да. Ҽгҽр монафикъларга ґҽнимҽт малы 

кеби нигъмҽт ирешсҽ, бу нигъмҽт Аллаһудан дилҽр, ҽгҽр аларга каза, кайгы 



ирешсҽ: "Ий Мухҽммҽд г-м, бу кайгы безгҽ синең шомлыгыңнан иреште", – 

дилҽр. Син ҽйт: "Кемгҽ нҽрсҽ ирешсҽ дҽ, һҽммҽсе дҽ Аллаһудан", – дип. Ни 

булды бу кавемгҽ Аллаһуның ачык аңлаешлы хак сүзлҽрен аңларга һҽм кабул 

итҽргҽ якын да килмилҽр? 

4|79|Ҽгҽр яхшылыктан сиңа бер шатлык ирешсҽ, ул шатлык Аллаһудан, ҽгҽр 

казадан бер кайгы ирешсҽ, бу кайгы үзеңнең кимчелегеңнҽндер. Янҽ сине, ий 

Мухҽммҽд г-м, бҿтен дҿнья кешелҽренҽ ислам динен ҿйрҽтер ҿчен илче итеп 

җибҽрдек. Кешелҽрнең бҿтен эшлҽрен күреп, белеп торырга Аллаһ үзе 

җитҽдер. 

4|80|Бер кеше расүлгҽ итагать итсҽ – Аллаһуга итагать иткҽн буладыр, вҽ 

бер кеше расүлгҽ итагать итүдҽн баш тартса, дҿреслектҽ Аллаһуга итагать 

итүдҽн баш тарткан буладыр, без сине итагать итмҽгҽн кешелҽрне саклаучы 

итеп җибҽрмҽдек. 

4|81|Монафикълар күз алдында: "Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа итагать итҽбез", – 

дилҽр, ҽгҽр синең яныңнан чыгып китсҽлҽр, алардан бер таифҽ кич булгач 

җыелып, синең янында сҿйлҽгҽн сүзлҽрдҽн башка сүзлҽрне сҿйли. Ягъни 

расүлгҽ итагать итмҽгез", – дилҽр. Аллаһ монафикъларның үзгҽртеп сҿйлҽгҽн 

сүзлҽрен язар. Алардан киселегез һҽм һҽр эштҽ Аллаһуга гына тҽвҽккҽл 

кылыгыз! Һҽр эштҽ ярдҽм итүче вҽ туры юлга күндерүче вҽкил булырга Аллаһ 

үзе җитҽдер. 

4|82|Ни ҿчен күп кешелҽр Коръҽннең мҽгънҽсен фикерлҽп, уйлап карамыйлар? 

Чын күңелдҽн фикерлҽп укысалар, ҽлбҽттҽ, Коръҽннең Аллаһ сүзлҽре 

икҽнлеген белер иделҽр. Ҽгҽр бу Коръҽн Аллаһудан башка бер кешенең 

сүзлҽре булса иде, ҽлбҽттҽ, кешелҽр ул Коръҽндҽ бер-берсенҽ каршы булган 

сүзлҽрне күп табар иделҽр. 

4|83|Ҽгҽр монафикъларга сугыш сҽфҽрендҽ булган мҿселманнарның сугышка 

ҽзерлҽнмичҽ тыныч торулары, яки дошман ґҽскҽреннҽн курыккан хҽбҽрлҽре 

килсҽ, ул хҽбҽрне шатланып, халык арасына фаш итҽлҽр мҿселманнар күңленҽ 

курку салыр ҿчен. Ҽгҽр ул хҽбҽрне расүлгҽ һҽм мҿселманнарның ҽмирлҽренҽ 

генҽ ҽйтсҽлҽр иде, ул вакытта ул хҽбҽрне расүл һҽм ҽмирлҽр генҽ белеп, 

тиешсез кешелҽргҽ фаш булмас иде. Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр сезгҽ Аллаһуның 

фазыйлҽте – юмартлыгы һҽм рҽхмҽте булмаса иде, ҽлбҽттҽ, шайтанга ияреп, 

һҽлак булыр идегез, мҽгҽр шайтанга иярмичҽ бик азларыгыз калыр иде. 

4|84|Ий Мухҽммҽд г-м, Аллаһ юлында сугыш кыл! Пҽйгамбҽрлек эшеннҽн башка 

эш белҽн бурычлы ителмҽссең. Сугыш лязем булганда мҿселманнарны сугышка 

кызыктыр. Шаять Аллаһ кҽферлҽрнең мҿселманнарга булган каты зарарын тыяр, 

Аллаһ зарар бирүдҽ катырак һҽм ґҽзаб кылуда да катырактыр. 

4|85|Бер мҿэмин, авырлыкта калган яки хаксыз җҽберлҽнгҽн мҿэминнҽргҽ 

ярдҽм итсҽ, аларга шҽфкатьле сүзлҽр ҽйтсҽ, үзенҽ дҽ кылган изгелеге хҽтле 

ҿлеш булыр. Вҽ бер кеше хаксыз мҿэминнҽргҽ нинди булса да зарар 

ирештерсҽ, үзенҽ дҽ шул хҽтле зарар ирешер. Аллаһуның һҽр нҽрсҽгҽ кҿче 

җитҽ торган булды. 

4|86|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр сезгҽ берҽүдҽн бүлҽк бирелсҽ, бүлҽк бирүчегҽ 

артыграк бүлҽк бирегез, яки үзегез алган бүлҽк хҽтле бирегез! Шиксез, 

Аллаһ һҽрнҽрсҽне хисап кылучы. (Бүлҽкнең һҽр мҿэмин ҿчен мҿмкин һҽм лязем 

булганы сҽлам бирү һҽм кайтарудыр). 

4|87|Аллаһудан башка Илаһҽ-мҽгъбуд юк, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ. Кыямҽтнең 

булачагында һич тҽ шик юк, ул кҿндҽ Аллаһ, ҽлбҽттҽ, сезне хҿкем итҽр ҿчен 

җыяр. Аллаһудан да дҿресерҽк сҿйлҽүче бармы? Ҽлбҽттҽ, юк! Аллаһуның 

"кыямҽт була" диген сүзе, ҽлбҽттҽ, карар кылынган сүздер. 

4|88|Ий мҿэминнҽр! Ни булды сезгҽ, монафикълар турында икегҽ бүленҽсез? 

Аллаһ аларны мҿселман булганнарыннан соң монафикълык кылганнары сҽбҽпле 

ҽүвҽлге кҿферлеклҽренҽ кайтарды. Ий мҿэминнҽр! Аллаһ адаштырган 

кҽферлҽрне, яки монафикъларны туры юлга күндермҽкче буласызмы? Юк, 



күндерҽ алмассыз! Аллаһ бер кешене адаштырса, ул кешегҽ туры юлны 

тапмассың! 

4|89|Ул монафикълар үзлҽре имансыз булганнары кеби, сезнең дҽ имансыз 

булуыгызны телилҽр. Ҽгҽр аларга иярсҽгез, алар белҽн бертигез кҽфер булыр 

идегез, шулай булгач, алардан һичкемне дус тотмагыз! Исламны кабул итеп, 

динне куҽтлҽр ҿчен һиҗерҽт иткҽннҽренҽ чаклы. Ҽгҽр ул монафикълар тҽүбҽ 

итеп, чын мҿселман булудан баш тартсалар, аларны кайда тапсагыз, шунда 

тотып үтерегез! Чҿнки үзлҽре шулай эшлилҽр. Кҽферлҽрне һҽм монафикъларны 

һич тҽ вҽли һҽм дҽ ярдҽмче итеп алмагыз! 

4|90|Мҽгҽр алар белҽн сезнең арада сугышмау солыхы булган кҽферлҽрне 

үтермҽгез, шулай ук кҽферлҽрне яклап сезгҽ каршы сугышуны һҽм сезне яклап 

кҽферлҽргҽ каршы сугышуны да мҽкрҿһ күрүдҽн күңеллҽре тарыгып, синең 

яныңа килгҽн, бер якка да катнашмыйча сугышсыз торырга телҽгҽн кешелҽрне 

дҽ үтермҽгез! Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, бер якка да катнашмый торган 

кҽферлҽрнең күңеленҽ сезнең белҽн сугышу телҽген салыр иде, ул вакытта 

алар, ҽлбҽттҽ, сезнең белҽн сугышыр иделҽр. Ул кҽферлҽр сездҽн аерылгач, 

сезгҽ каршы сугыш кылмасалар һҽм сезнең белҽн сугышмаска солых тҿзесҽлҽр, 

Аллаһ ул кҽферлҽр зарарына йҿрергҽ сезгҽ юл ачмады. 

4|91|Ий мҿэминнҽр! Икенче тҿрле кҽферлҽрне дҽ табарсыз, алар, ышанычлы 

булган булып, сезне тынычландырырга тырышырлар һҽм үз кавемнҽренҽ дҽ 

ышанычлы булуны телҽрлҽр. Һҽркайчан алар кҿферлеккҽ яки мҿселманнар белҽн 

сугышырга чакырылсалар, ҽлбҽттҽ, кайтып тҿшҽрлҽр кҿферлеккҽ һҽм 

мҿселманнар белҽн сугышырга. Ҽгҽр ул кҽферлҽр сездҽн аерылып ерак 

китмҽсҽлҽр, сезнең белҽн сугышмаска солых тҿземҽсҽлҽр һҽм сугыштан 

кулларын тыймасалар, ул вакытта аларны кайда очыратсагыз, шунда тотып 

үтерегез! Сезнең белҽн һҽрвакыт сугышырга телҽгҽн кҽферлҽр зарарына сезгҽ 

тулысынча ирек бирдек, ягъни үзлҽре сугышны телҽгҽч – сугышыгыз алар 

белҽн һҽм үтерегез! 

4|92|Бер мҿэминнең икенче мҿэминне үтермҽге һич тҽ дҿрес булмас, мҽгҽр 

хаталык илҽ үтерсҽ кҽффҽрҽт лязем булыр. Бер мҿэмин хаталык илҽ бер 

мҿэминне үтерсҽ, кҽффҽрҽте – мҿэмин булган бер колны азат итүдер һҽм 

үтерелгҽн мҿэминнең Варислҽренҽ кан хакын түлҽүдер, мҽгҽр варислар гафу 

итсҽлҽр, бернинди җҽза бирелми. Ҽгҽр хаталык белҽн үтерелгҽн кеше 

дошманыгыз булган кавем эчендҽге мҿэмин булса, кҽффҽрҽте – бер мҿэмин 

колны азат итмҽктер. Ҽгҽр хаталык белҽн үтерелгҽн кеше сугышмаска 

арагызда солых тҿзелгҽн кҽферлҽрдҽн булса, кҽффҽрҽте – үтерелгҽн кешенең 

варисларына кан хакын түлҽү һҽм бер мҿэмин кол азат итүдер. Ҽгҽр 

үтерүченең кан хакын, яки кол азат итҽргҽ кҿче җитмҽсҽ, тоташтан ике ай 

ураза тотмактыр Аллаһ аның гҿнаһын гафу итсен ҿчен. Аллаһ һҽрнҽрсҽне 

белүче, гаделлек белҽн хҿкем итүче булды. 

4|93|Бер мҿэмин хатасыз, хаслап, бер мҿэминне үтерсҽ, аның җҽзасы – мҽңге 

калганы хҽлдҽ җҽһҽннҽмдер, Аллаһ аңа ачуланды вҽ лҽгънҽт кылды һҽм аңа 

олы ґҽзаб ҽзерлҽде. 

4|94|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр Аллаһ юлында сугышта йҿрсҽгез акырынлык илҽ 

ачыклагыз, кешелҽрне яхшылап таныгыз, сҽлам биреп, үзегезгҽ итагать иткҽн 

кешегҽ: "Син мҿэмин түгел", – димҽгез һҽм дҿнья малына кызыгып, аны 

үтермҽгез! Бит Аллаһ кулындадыр күп ганимҽтлҽр. Башта үзегез дҽ шундый 

идегез, Аллаһ сезгҽ ингам кылды һиҗерҽт итеп, чын мҿселман булу белҽн 

ачыкландыгыз, шулай булгач, ныклап тикшерегез, гафиллек белҽн мҿэминне 

үтермҽгез! Дҿреслектҽ Аллаһ сезнең, кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдар булды. 

4|95|Гозерсез сугыштан калган мҿселманнар, җаннары һҽм тҽннҽре белҽн 

Аллаһ юлында сугышкан мҿселманнар белҽн бертигез булмаслар. Җаннары һҽм 

маллары белҽн Аллаһ юлында сугышкан мҿселманнарны, Аллаһ гозерсез 

сугыштан калган мҿселманнардан дҽрҽҗҽдҽ артык итте. Аллаһ иманлы 



мҿселманнарның һҽммҽсенҽ дҽ ҽҗерне яки җҽннҽтне вҽгъдҽ итте һҽм Аллаһ 

юлында сугышкан мҿселманнарны, ҿйдҽ калган мҿселманнарга караганда олы 

ҽҗер бирү белҽн артык кылды. 

4|96|Аллаһ аның юлында сугышканнарга күп дҽрҽҗҽлҽр бирде, гҿнаһларын гафу 

итте, үзлҽренҽ рҽхмҽт кылды. Аллаһ үзенҽ итагать иткҽн мҿэминнҽрне 

ярлыкаучы һҽм аларга рҽхмҽт кылучы булды. 

4|97|Дин ҿчен һиҗерҽт итү лязем булып та, һиҗерҽт итмичҽ, үзлҽренҽ золым 

кылган кешелҽрнең рухларын алучы ґҽзаб фҽрештҽлҽре ҽйтерлҽр: "Ни булды 

сезгҽ, динегез бик зҽгыйфь", – дип. Ул кешелҽр ҽйтерлҽр: "Без кҽферлҽр 

кулында гаҗиз булдык, шул сҽбҽпле динебездҽ күп кимчелеклҽр кылдык", – 

дип. Ґҽзаб фҽрештҽлҽре ҽйтте: "Ҽя Аллаһ җире сезгҽ киң иде түгелме? Сезгҽ 

дин иркен урынга күчеп китү лязем иде, ни ҿчен күчмҽдегез?" – дип. 

Күчҽргҽ мҿмкинлеклҽре була торып та, дин ҿчен күчмҽгҽн кешелҽрнең урыны 

җҽһҽннҽм, ул җҽһҽннҽм нинди яман урындыр. (Ҽгҽр торган җайда дингҽ тарлык 

булса, кҿче җиткҽн кешегҽ иркен урынга күчү фарыздыр). 

4|98|Мҽгҽр күчҽргҽ кҿче җитмҽгҽн зҽгыйфь ирлҽргҽ, хатыннарга һҽм 

балаларга күчмҽгҽн ҿчен җҽһҽннҽм ґҽзабы булмас, алар торган җайларында 

кҽфер кулыннан котылырга хҽйлҽ тапмасалар, яки күчеп китҽргҽ ничек тҽ 

кҿчлҽре җитмҽсҽ. 

4|99|Бу гозерле кешелҽрне Аллаһуның гафу итүе бик ҿметледер, Аллаһ гафу 

итүче, ярлыкаучы булды. 

4|100|Бер мҿэмин Аллаһ юлында, дин ҿчен һиҗерҽт итсҽ, барган җаенда диндҽ 

вҽ тормышта киңлекне һҽм яхшы мҿселманнарны табар. (Һиҗерҽт турында 

аятьлҽр иңгҽч, Мҽккҽдҽ сырхау булып калган бер сахҽбҽ күп акча биреп 

Мҽдинҽгҽ хҽтле күтҽреп баручыларны яллады, лҽкин Мҽдинҽгҽ барып җитҽ 

алмыйча, юлда вафат булды. Бу аять аның хакында инде). Бер мҿэмин Аллаһ 

юлына, рҽсүле янына китмҽк ҿчен ҿеннҽн юлга чыкса, соңра юлда аңа үлем 

ирешсҽ, дҿреслектҽ аның ҽҗере Аллаһ хозурында сабит булды. Аллаһ мҿһаҗир 

хҽлендҽ үлгҽн мҿэминнҽрнең ҽүвҽлдҽ булган гҿнаһларын ярлыкаучы һҽм рҽхмҽт 

кылучы булды. 

4|101|Ий мҿэминнҽр! Озын, мҽшҽкатьле сҽфҽрдҽ булсагыз, кҽферлҽрнең сезне 

үтерергҽ һҿҗүм итҽчҽклҽре күренеп торганда, намазлыгыгызны кыскартып 

укуда сезгҽ гҿнаһ юктыр. Кҽферлҽр, ҽлбҽттҽ, сезгҽ ачык дошманнардыр. 

(Куркынычлар һҽм күтҽрҽ алмаслык авырлыклар булмаганда, мосафирларга 

намазны кыскартып уку дҿрес булмыйдыр.) 

4|102|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҽгҽр сугыш сҽфҽрендҽ сахҽбҽлҽр арасында булып, 

намаз укытсаң, сахҽбҽлҽр икегҽ бүленеп, бер яртысы коралларын алып, намаз 

сафына бассыннар, бер рҽкҽґҽт укыгач, артыгыздагы дошман каршысына 

килсеннҽр, аннары сахҽбҽлҽрнең намаз керешмҽгҽн икенче яртысы синең белҽн 

намаз укысыннар, үзлҽрен саклый торган һҽм сугыша торган коралларын 

үзлҽренҽ тагып укысыннар. (Расүл г-м сахҽбҽлҽрнең икенче яртысы белҽн ике 

рикҽґҽт укыды, аннары ҽүвҽл бер рикҽґҽт укыган сахҽбҽлҽр белҽн тагын бер 

рикҽґҽт укыды. Шулай итеп, рҽсүл г-мнең дүрт рикҽґҽт, сахҽбҽлҽрнеке 

икешҽр рикҽґҽт булды). Кҽферлҽр сезнең коралларыгыздан һҽм малларыгыздан 

гафил булуыгызны телҽп торалар һҽм, аңсыздан, сезнең ҿстегезгҽ һҽммҽсе 

бергҽ һҿҗүм итмҽкче булалар. (Кҽферлҽр киңҽш иттелҽр: "Мҿселманнарга 

намаз укыган чакларында һҿҗүм итик! Намаз укыганда яннарында корал 

булмый", – дип. Шуның ҿчен Аллаһ: "Сугыш сҽфҽрендҽ намаз укыганда 

коралланып укыгыз", – диде). Ҽгҽр сезгҽ сугыш сҽфҽрендҽ яңгырдан җҽфа 

ирешсҽ, яки сырхау булсагыз, ял иткҽн чакта коралларыгызны һҽм 

калканнарыгызны куеп торуда сезгҽ гҿнаһ юктыр. Лязем булганда сугыш 

коралларыгызны алыгыз! Дҿреслектҽ Аллаһ кҽферлҽргҽ хур итүче ґҽзабны 

ҽзерлҽде. 



4|103|Ҽгҽр сҽфҽрдҽ чакта, яки сырхау булганда намазларны үтҽсҽгез, 

Аллаһуны зекер итегез намазда басып, утырып һҽм уң як кабыргага ятып. 

Ҽгҽр кыенлыктан имин булсагыз, ҿйдҽ дҽ, сҽфҽрдҽ дҽ намазларыгызны 

ашыкмыйча, шартларын җиткереп үтҽгез! Дҿреслектҽ намаз вакыты билгелҽнгҽн 

фарыз гамҽл итеп йҿклҽтелде. (Намазларны вакытында үтҽмҽгҽн кеше Аллаһ 

ґҽзабыннан имин була алмас). 

4|104|Кҽферлҽр белҽн сугышканда зҽгыйфьлек һҽм куркаклык күрсҽтмҽгез! 

Бҽлки батырлык һҽм гайрҽтлекне күрсҽтегез! Ҽгҽр сугышта җҽрҽхҽтлҽнгҽн 

булсагыз, сезнең кеби кҽферлҽр дҽ җҽрҽхҽтлҽнделҽр. Сез кҽферлҽр ҿмет 

итмҽгҽн нҽрсҽне Аллаһудан ҿмет итҽсез, ягъни аның ярдҽмен, ризалыгын һҽм 

җҽннҽтен ҿмет итҽсез һҽм ҿмет итегез! Аллаһ белүче, хҿкемче булды. 

4|105|Ҽлбҽттҽ, без сиңа Коръҽнне хаклык белҽн иңдердек, кешелҽр арасында 

Аллаһ телҽгҽнчҽ гадел хҿкем итмҽклегең ҿчен. Шулай булгач, һҽрбер хҽлдҽ 

хыянҽтчелҽрне яклап, алар файдасына дҽгъвҽче булмагыл! 

4|106|Янҽ Аллаһуның ярлыкавын сора! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярлыкаучы, рҽхмҽт 

кылучы булды. 

4|107|Янҽ үзлҽренҽ хыянҽт иткҽн кешелҽрне һҽм ялганчыларны яклап 

тартышма, аларның эшен дҿрескҽ санама! Бит Аллаһ хыянҽтче гҿнаһкҽр 

кешелҽрне һич тҽ сҿйми. 

4|108|Хыянҽтче кешелҽр урлаган ҽйберлҽрен яки башка яман эшлҽрен 

кешелҽрдҽн яшерҽлҽр, лҽкин Аллаһудан яшерҽ алмаслар, хҽлбуки аларның 

хыянҽтлҽрен карап торыр ҿчен Аллаһ алар белҽн бергҽдер, кич белҽн Аллаһ 

риза булмый торган сүзлҽрне сҿйлҽгҽн вакытларыңда. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

хыянҽтчелҽрнең эшлҽрен чорнап алучы. 

4|109|Ий сез ошбу хыянҽтче, ялганчы монафикъларны яклаучылар! "Аларның 

гаебе юк", – дип хакка каршы тартыштыгыз дҿньяда. Ахирҽттҽ аларны яклап, 

Аллаһ белҽн кем тартышыр? Яки аларны химая кылыр ҿчен кыямҽт кҿнендҽ алар 

файдасына кем вҽкил булыр? Юк! Аларны яклаучы булмас! 

4|110|Берҽү яман эшлҽр кылса яки үзенҽ золым итсҽ, соңыннан тҽүбҽ итеп 

Аллаһудан ярлыкауны сораса, ҽлбҽттҽ, Аллаһуны ярлыкаучы һҽм шҽфкать итүче 

табар. 

4|111|Берҽү гҿнаһны кҽсеп итсҽ, фҽкать үзе ҿчен зарарны кҽсеп иткҽн 

буладыр. Бит Аллаһ гҿнаһ кылучыны белеп хҿкем итүче булды. 

4|112|Янҽ берҽү хаталыкларны вҽ гҿнаһларны күп кҽсеп итсҽ, соңра гаепсез 

кешелҽрне тҿһмҽт кылса, ягъни үзенең гаебе белҽн башкаларны гаеплҽргҽ 

тырышса, дҿреслектҽ ул ачык боһтанны һҽм зур гҿнаһны йҿклҽп алды. 

4|113|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҽгҽр сиңа Аллаһуның фазылы һҽм рҽхмҽте булмаса 

иде, ҽлбҽттҽ, монафикълардан бер фирка сине гадел хҿкемнҽн адаштырырга 

телҽделҽр. Ҽгҽр Аллаһ вҽхи белҽн эшнең серен ачмаган булса, ҽлбҽттҽ, 

адашкан булыр идең, лҽкин Аллаһ ирек бирмҽгҽч, алар сине адаштыра 

алмадылар, мҽгҽр үзлҽрен адаштырдылар һҽм алар сиңа һичнҽрсҽ дҽ зарар итҽ 

алмаслар. Аллаһ сиңа Коръҽн һҽм хикмҽт иңдерде вҽ белмҽгҽнеңне белдерде 

һҽм Аллаһуның юмартлыгы сиңа бик олы булды. 

4|114|Монафикъларның һҽм башка инсафсыз кешелҽрнең нҽфеслҽре телҽгҽнчҽ 

үзара күп сҿйлҽшүлҽрендҽ, ҽлбҽттҽ, хҽер-файда юктыр, мҽгҽр берҽү 

мохтаҗларга, Аллаһ юлына садака бирергҽ кешелҽргҽ ҽмер бирсҽ, яки яман 

эшлҽрдҽн тыеп, яхшы эшлҽргҽ ҿндҽп ҽмер бирсҽ, яки кешелҽр арасын 

тҿзҽтергҽ, яхшыртырга ҿндҽп ҽмер бирсҽ, ҽнҽ шул кешенең сүзлҽреңдҽ хҽер 

һҽм файда бардыр. Ҽйтелгҽн бу хҽерле эшлҽрне бер мҿэмин Аллаһ ризалыгына 

гына ҿстҽп эшлҽсҽ, без аңа тиздҽн олы ҽҗерне, ягъни җҽннҽт нигъмҽтлҽрен 

бирербез. 

4|115|Берҽү яңа Коръҽн дҽлиллҽре белҽн туры юл күрсҽтелеп шҽригать 

хҿкемнҽре ҿйрҽтелгҽннҽн соң расүлгҽ хилафлык эшлҽгҽн эшлҽрне эшлҽсҽ 

(мҿселман булмаган кешелҽр кирҽк яһүд, насара булсын, кирҽк дҽһрилҽр 



булсын, диндҽ аларга итагать итү, аларның юлына керү һҽм аларның 

ґҽдҽтлҽрен үзлҽштерү – мҿселманнарга хҽрамдыр), бу эшлҽрне берҽү ихтыяр 

итсҽ, риза булып шул юлга керсҽ, ҽлбҽттҽ, аның күңелен шул юлга 

беркетербез, аннары шул юл белҽн җҽһҽннҽмгҽ барып керер. Ул җҽһҽннҽм 

кайтачак урынның нинди яманыдыр. 

4|116|Аллаһу тҽгалҽ, ҽлбҽттҽ, үзенҽ тиңдҽшлек кылуны ярлыкамас, мҽгҽр 

тиңдҽшлек кылу гҿнаһыннан башка гҿнаһны үзе телҽгҽн кешедҽн ярлыкар. 

Берҽү кемнедер, нҽрсҽнедер Аллаһуга тиңдҽш кылса, ул кеше хактан бик ерак 

адашу белҽн адашты. 

4|117|Мҿшриклҽр Аллаһуга гыйбадҽт кылмаслар, мҽгҽр җансыз нҽрсҽлҽргҽ 

гыйбадҽт кылырлар, янҽ алар гыйбадҽт кылырлар Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн 

сҿрелгҽн шайтанга. 

4|118|Аллаһ шайтанны лҽгънҽт кылды – рҽхмҽтеннҽн сҿрде. Шуннан соң Иблис 

ҽйтте: "Ий Раббым, бҽндҽлҽреңнҽн миңа насыйп булган ҿлешне алырмын, 

аларны үземҽ ияртермен", – дип. 

4|119|Ҽлбҽттҽ, аларны адаштырырмын һҽм күңеллҽренҽ тҿрле батыл, ялган 

сүзлҽрне салырмын, янҽ хайваннарыгызның колакларын кисегез, дип, ҽмер 

бирермен – кисҽрлҽр, янҽ Аллаһ тҿзегҽн мҽхлукларны үзгҽртегез, дип ҽмер 

бирермен – үзгҽртерлҽр. Берҽү Аллаһ хҿкемнҽрен куеп, шайтан хҿкемнҽренҽ 

иярсҽ, аны үзенҽ вҽли итеп алса, дҿреслектҽ ул кеше ачык һҽлак булу белҽн 

һҽлак булды, мҽңгегҽ хҽсрҽттҽ калды. 

4|120|Шайтан үзенҽ ияргҽннҽрне фҽкыйрьлек белҽн куркытыр. ("Фҽкыйрьлҽргҽ 

мал бирмҽгез! Аларның фҽкыйрьлеге сезгҽ йогар", – дип куркытыр. Шайтан 

кулына тҿшкҽн кешелҽр фҽкыйрьлҽргҽ ярдҽм итҽ алмаслар). Шайтан үзенҽ 

иярткҽн кешелҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытмас, мҽгҽр тҿрле юллар 

белҽн аларны алдар. 

4|121|Шайтанга ияргҽн кешелҽрнең урыны җҽһҽннҽм, алар аннан котылырга һич 

юл тапмаслар. 

4|122|Иман китереп, Коръҽн ҿйрҽтүе буенча изге гамҽллҽр кылучыларның 

җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽргҽ тиздҽн кертербез, алар 

анда мҽңге калырлар. Аллаһуның вҽгъдҽсе хак, сүз сҿйлҽүдҽ кем Аллаһудан 

да дҿресрҽк сҿйлҽр? 

4|123|Ий мҿэминнҽр! Эш бҿтенлҽй сез телҽгҽнчҽ булмас һҽм китап ҽһеле яһүд 

вҽ насара телҽгҽнчҽ дҽ булмас. Ягъни нҽфесе кушканны эшлҽп һичкем 

һидҽятле дҽ, җҽннҽтле дҽ була алмас, мҽгҽр Аллаһ кушканнарны эшлҽп кенҽ 

һидҽятле һҽм җҽннҽтле булыр. Берҽү явыз эшлҽр кылса ягъни Аллаһуга 

итагать итмҽсҽ, шул явызлыгы белҽн җҽза кылыныр, Аллаһудан башка аңа вҽли 

һҽм ярдҽмче табылмас. 

4|124|Берҽү чын мҿэмин хҽлеңдҽ изге гамҽллҽр кылса, кирҽк – ир булсын, 

кирҽк – хатын булсын, алар җҽннҽткҽ керерлҽр һҽм җеп очы хҽтле дҽ золым 

кылынмаслар. 

4|125|Берҽү йҿзен Аллаһуга тҽслим кылса, ягъни ислам юлы белҽн Аллаһуга 

тапшырылса һҽм Коръҽн ҿйрҽтүе буенча изге гамҽллҽр кылса, аннары Ибраһим 

диненҽ ияреп, хаклык тарафына ныклап юнҽлсҽ, ҽнҽ шул кешенең диненнҽн дҽ 

күркҽмрҽк дин булырмы? Бит Аллаһ Ибраһимне үзенҽ дус итеп алды. 

4|126|Җирдҽ һҽм күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр һҽммҽсе Аллаһ мҿлкедер һҽм Аллаһ 

һҽр нҽрсҽне чорнап алучы. 

4|127|Ий Мухҽммҽд г-м, синнҽн хатыннарның мирасы хакында фҽтва сорыйлар, 

син аларга ҽйт: "Хатыннарның мирасы хакында Аллаһ үзе фҽтва бирҽ һҽм ятим 

булган хатыннарның фарыз булган ҿлешлҽрен бирмисез, шул хакта укылган 

аятьлҽр фҽтва бирҽ", – дип. Дҽхи ятим хатыннарны ирлҽргҽ 

никахландырмыйсыз, шул хатыннарның һҽм зҽгыйфь балаларның мирасы хакында 

һҽм дҽ ятим балалар хакында гадел булырга Коръҽн фҽтва бирҽдер", – дип 



ҽйт! Ҽгҽр хҽерле эшлҽрдҽн, изге гамҽллҽрдҽн кылсагыз, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, аны 

белүче булды. 

4|128|Ҽгҽр бер хатын иренең бизгҽнен яки талак кылырга телҽгҽнен сизсҽ, 

бу хатын белҽн иренең арасын тҿзҽтеп дуслаштыруда гҿнаһ юктыр. Килешү, 

гафу итешү аерылышудан хҽерле. Нҽфеслҽр саранлыкка хҽзерлҽнеп торырлар, 

ҽгҽр нҽфесне җиңеп, бер-берегезгҽ изгелек итешсҽгез һҽм җҽбер-золым 

итешүдҽн саклансагыз, бит Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдар 

булды, сезне сҽгадҽтле итҽр. 

4|129|Карт хатын илҽ яшь хатын арасын тигезлҽргҽ тҽкатегез җитмҽсҽ, 

тигезлҽү ҿчен ныклап тырышсагыз да, шулай да яшь хатыннарыгыз ягына 

бҿтенлҽй авышып, карт хатыннарыгызны нҽүбҽттҽн ҿлешсез итеп, ирсез 

хатыннар кеби калдырмагыз! Ҽгҽр хатыннарыгыз арасында тҿзеклек белҽн 

торсагыз һҽм золымнан саклансагыз! Шулай булганда, ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

кимчелеклҽрегезне ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт итүче булды. 

4|130|Ҽгҽр ир илҽ хатын килешҽ алмыйча, аерылышсалар, Аллаһ үзенең 

рҽхмҽте илҽ икесен дҽ моңсыз кылыр, бит Аллаһ киң рҽхмҽтле вҽ мҽслихҽтчҽ 

эш кылучы булды. 

4|131|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽрнҽрсҽ Аллаһ мҿлкедер, алар белҽн үзе 

телҽгҽнчҽ эш кылыр. Ий мҿэминнҽр! Дҿреслектҽ без сезгҽ һҽм сездҽн ҽүвҽл 

булган китап ҽһеллҽренҽ ҽмер бирдек, васыять ҽйттек: "Аллаһ хҿкемнҽрен 

бозудан сакланыгыз, золым кылмагыз, Аллаһудан куркыгыз", – дип. Ҽгҽр 

Аллаһуга карышып кҿферлек кылсагыз, җир вҽ күклҽрдҽ булган һҽрнҽрсҽ 

Аллаһу тҽгалҽнеке, Аллаһ бай һҽм мактаулы. 

4|132|Җирдҽ, күктҽ булган һҽр вҿҗүд Аллаһуныңдыр, янҽ барча кешелҽр 

ҿстеннҽн эш йҿртергҽ, кҿчле, гадел вҽкил булырга Аллаһ үзе җитҽдер. 

4|133|Ий кешелҽр! Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ сезне гҿнаһларыгыз сҽбҽпле бҿтен 

нҽселегез белҽн һҽлак итеп, юк кылыр да, сезнең, урыныгызга үзенҽ итагать 

итҽ торган кавемне китерер, Аллаһ бу эшне эшлҽргҽ кадир булды. 

4|134|Берҽү дҿнья байлыгын телҽр булса, дҿнья байлыгы да, ахирҽт байлыгы 

да – Аллаһ кулындадыр, дҿньяны кҽсеп итүчегҽ – дҿньяны, ахирҽтне кҽсеп 

итүчегҽ – ахирҽтне бирер, Аллаһ ишетүче вҽ күрүче булды. 

4|135|Ий мҿэминнҽр! Ґҽһедлҽрегезне Аллаһ ризасы ҿчен үтҽгҽнегез хҽлдҽ, 

һҽрвакыт гаделлектҽ булыгыз, бу гаделлек гҽрчҽ үзегезнең, ата-анагызның 

һҽм якын кардҽшлҽрегезнең зарарына булса да, дҿрес шҽһадҽт бирегез! Сез 

шҽһадҽт биргҽн кешелҽр кирҽк – бай, кирҽк – ярлы булсыннар, дҿрес шҽһадҽт 

бирегез, байга да, ярлыга да сезгҽ караганда Аллаһ артыктыр. Хактан үтеп 

китмҽк ҿчен нҽфескҽ иярмҽгез! Ҽгҽр шаһитлар яки вҽкиллҽр, булган хҽлне 

үзгҽртеп шҽһадҽт бирсҽлҽр, яисҽ шҽһадҽт бирүдҽн баш тартсалар, Аллаһ, 

ҽлбҽттҽ, кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдар булды, эшегез буенча хҿкем итҽр. 

4|136|Ий ышанучылар! Хак ышану илҽ ышаныгыз Аллаһуга, расүленҽ, рҽсүленҽ 

иңдергҽн Коръҽнгҽ һҽм ҽүвҽл иңдерелгҽн китапларга! Аллаһуга хак ышану – 

аңа итагать итү, гыйбадҽт кылу илҽ, рҽсүлгҽ хак ышану – аңа иярү илҽ. 

Коръҽнгҽ хак ышану – аның илҽ гамҽл кылу белҽн һҽм ахирҽткҽ хак ышану – 

ахирҽткҽ ҽзерлҽнү илҽ булыр. Берҽү Аллаһуга, аның фҽрештҽлҽренҽ, 

китапларына, расүллҽренҽ һҽм ахирҽт кҿненҽ ышануны инкяр итсҽ, яки хак 

ышану илҽ ышанмаса, ул кеше бик ерак адашу илҽ адашты. 

4|137|Дҿреслектҽ монафикълар иман китерделҽр, соңра Коръҽн хҿкемнҽрен 

инкяр итеп кҽфер булдылар, аннары тҽүбҽ итеп иман китерделҽр, янҽ Коръҽн 

аятьлҽрен инкяр итеп кҽфер булдылар, аннары Коръҽн хҿкемнҽрен инкяр 

итүлҽрен арттырдылар. Инде Аллаһ аларны ярлыкаучы һҽм туры юлга күндерүче 

булмады. 

4|138|Ҽлбҽттҽ, монафикъларга рҽнҗеткүче каты ґҽзаб булачагы белҽн хҽбҽр 

бир! Белеп яшҽсеннҽр. 



4|139|Мҿэминнҽрдҽн башка кҽферлҽрне дус тоткан мҿселманнар – 

монафикълардыр. (Бер мҿселман кҽфергҽ дус булса, яки мҿселманнарның бҿтен 

хҽллҽрен кҽферлҽргҽ яшертен ирештереп торса, ул мҿселман монафикъ буладыр 

башка начарлыгы булмаса да). Ҽйҽ ул монафикълар ҿстенлекне кҽферлҽрдҽн 

ҿстилҽрме? Бит кҿч-кодрҽт һҽм ҿстенлек фҽкать Аллаһ кулындадыр. 

4|140|Ий мҿэминнҽр! Дҿреслектҽ сезгҽ Коръҽндҽ ничҽ мҽртҽбҽ иңдерелде: 

"Кҽферлҽрнең Коръҽн аятьлҽрен инкяр итүлҽрен яки мҽсхҽрҽ кылып кҿлүлҽрен 

ишетсҽгез, алар арасында утырмагыз, ягъни аларның бу кабахҽт эшлҽре кайда 

булса да һич тҽ риза булып тормагыз, Коръҽн сүзлҽренҽ кагылмый торган 

сүзгҽ күчкҽннҽренҽ чаклы. Ҽгҽр аларның Коръҽнгҽ каршы булган сүзлҽренҽ 

һҽм эшлҽренҽ риза булып торсагыз, ул вакытта алар җҿмлҽсеннҽн булырсыз. 

Шиксез, Аллаһ монафикълар илҽ кҽферлҽрне бер җҽһҽннҽмгҽ җыячак". 

4|141|Ий мҿэминнҽр! Монафикълар сезнең хҽлегезнең алар файдасына 

үзгҽрмҽкне кҿтҽдер, ҽгҽр сез Аллаһ ярдҽме белҽн бер шҽһҽрне, я бер авылны 

алсагыз, монафикълар: "Ҽйҽ без дҽ сезнең белҽн бергҽ түгел идекме? Безгҽ 

дҽ ганимҽт малын бирегез", – дилҽр, ҽгҽр сугышта кҽферлҽр җиңсҽлҽр, 

монафикълар: "Ҽйҽ без сезгҽ мҿселманнарның бҿтен хҽллҽрен белдереп тордык 

түгелме? Һҽм мҿселманнарны җиңү ҿчен сезгҽ ярдҽм күрсҽттек түгелме? Безгҽ 

дҽ ҿлеш бирегез", – диярлҽр. Аллаһ кыямҽт кҿнне сезнең илҽ монафикълар 

арасында булган хҽл белҽн хҿкем итҽр. (Монафикълар Аллаң хҿкем иткҽндҽ 

тҿрле сыйфатка керҽ алмаслар дҿньядагы кеби.) Аллаһ хак мҿэминнҽрне 

имансыз итҽргҽ кҽферлҽргҽ һич тҽ юл ачмады, ягъни кҽферлҽр Коръҽн белҽн 

гамҽл кылучы мҿэминнең иманын алырга кадир булмаслар. 

4|142|Ҽлбҽттҽ, монафикълар Аллаһуны алдыйбыз дип уйлыйлар, Аллаһ исҽ 

аларны дҿньяда һидҽяттҽн, ахирҽттҽ җҽннҽттҽн мҽхрүм итеп алдаучыдыр. Ҽгҽр 

монафикълар намазга торсалар кешелҽргҽ рияланып ялкауланып кына торалар, 

күңеллҽре карарланырлык итеп Аллаһуны зекер итмилҽр, лҽкин гафил күңел 

илҽ бик аз гына зекер итҽлҽр. 

4|143|Монафикълар мҿэминнҽр белҽн кҽферлҽр арасында ике якның беренҽ була 

алмыйча хҽйран калып йҿрмҽктҽдер. (Аларны кҽферлҽр дҽ, мҿэминнҽр дҽ 

яратмый, чҿнки дҿньяда иң яман кеше монафикътыр). Ҽгҽр Аллаһ берҽүне 

адаштырса, син аңа туры юлны һич тҽ тапмассың. 

4|144|Ий мҿэминнҽр! Мҿэминнҽрдҽн башка кҽферлҽрне дус тотмагыз, ягъни 

дусларыгыз мҿэминнҽр генҽ булсын! Ҽйҽ сез кҽферлҽргҽ дус булуыгызны Аллаһ 

сезне ґҽзаб кылсын ҿчен дҽлил булуны телисезме? Ягъни кҽферлҽргҽ дус 

булуыгыз алар белҽн бергҽ ґҽзаб кылынуыгызга сҽбҽп булыр. 

4|145|Кҽферлҽргҽ дус булып монафикъ булган мҿселманнарның кайтачак урыны 

шиксез җҽһҽннҽмнең иң түбҽн катлавындадыр, аларны җҽһҽннҽмнҽн коткарырга 

ярдҽмче таба алмассың. 

4|146|Мҽгҽр җҽһҽннҽм астында калмаслар монафикълыктан ныклап тҽүбҽ 

итсҽлҽр, күңеллҽрен вҽ гамҽллҽрен тҿзҽтсҽлҽр, Аллаһуның Коръҽндҽге 

хҿкемнҽренҽ ябышсалар һҽм диннҽрен ихлас күңелдҽн Аллаһ ризасы ҿчен генҽ 

тотсалар, ул чагында алар мҿэминнҽр белҽн бергҽ булырлар. Аллаһ тиздҽн 

мҿэминнҽргҽ олы ҽҗер – җҽннҽт нигъмҽтлҽрен бирер. 

4|147|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр чын ышанып, Коръҽн белҽн гамҽл кылсагыз һҽм 

нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итсҽгез, Аллаһ сезнең ґҽзабыгыз белҽн нишлҽсен? Ягъни 

ни ҿчен сезне ґҽзаб кылсын? Шиксез, Аллаһ чын мҿселманчылыкның хакын 

җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн түлҽүче һҽм һҽрнҽрсҽне белүче булды. 

4|148|Яман сүз белҽн кычкырып сҿйлҽүне Аллаһ сҿймидер, мҽгҽр берҽү хаксыз 

золым кылынса, ягъни җҽберлҽнүче чарасыз булып залимга каршы яман сүз 

ҽйтсҽ, гҿнаһ булмас. Аллаһ сүзлҽрне ишетүче, күңеллҽрне белүче булды. 

4|149|Ҽгҽр зарар итүчегҽ изгелекне күрсҽтеп, яки яшертен кылсагыз һҽм 

гафу итсҽгез, бу эш холыкның яхшылыгыннандыр. Аллаһ тҿзҽлүчелҽрне гафу 

итүче һҽм азганнарны ґҽзаб кылырга кҿче җитүче булды. 



4|150|Аллаһуга һҽм рҽсүллҽренҽ ышанмаучылар, алар Аллаһ илҽ аның 

рҽсүллҽре арасын аерырга телилҽр: "Рҽсүллҽрнең бҽгъзесенҽ ышанабыз, 

бҽгъзесенҽ ышанмыйбыз", – дилҽр. Һҽм алар ышану белҽн ышанмау арасын юл 

итеп алырга телилҽр. 

4|151|Ышану илҽ ышанмау арасында булган кешелҽр хак кҽферлҽрдер, 

кҽферлҽргҽ хур кылучы ґҽзабны ҽзерлҽдек. 

4|152|Аллаһуга һҽм расүленҽ ышанучылар расүлнең арасын аермыйлар, 

һҽммҽсенҽ бертигез ышаналар, бу хак мҿэминнҽргҽ ҽҗерлҽрен тиздҽн 

бирербез, Аллаһ хак мҿэминнҽрне ярлыкаучы һҽм аларга рҽхмҽт кылучы булды. 

4|153|Ий Мухҽммҽд г-м! Китап ҽһеллҽре синең аларга күктҽн китап 

иңдермҽгеңне сорыйлар, Мусадан кауме моннан да зурракны сорадылар. 

Ҽйттелҽр: "Безгҽ Аллаһуны ачык итеп күрсҽт", – диделҽр, аларны золымнары 

сҽбҽпле Аллаһ нуры кҿйдерде. Алар Аллаһудан хак динне бҽян итүче китап 

килгҽннҽн соң бозау ясап, шул бозауга табындылар, аннары тҽүбҽ иттелҽр, 

без аларны гафу иттек. Һҽм Мусага ачык дҽлиллҽрне, могҗизаларны бирдек. 

4|154|Куркытып, алардан ґҽһед алмак ҿчен ҿслҽренҽ Тур тавын күтҽрдек һҽм: 

"Ҽрихҽ шҽһҽренҽ түбҽнчелек илҽ керегез", – дидек, янҽ аларга ҽйттек: 

"Шимбҽ кҿнне чиктҽн чыкмагыз", – дип һҽм алардан авыр ґҽһедне алдык. 

4|155|Ґҽһедлҽрен бозулары, Аллаһуның аятьлҽрен инкяр итүлҽре, хаксыз 

пҽйгамбҽрлҽрне үтерүлҽре һҽм күңеллҽребез пҽрдҽлҽнгҽн дип ҽйтүлҽре 

сҽбҽпле аларга тҿрле ґҽзаблар бирдек. Кҿферлек кылулары сҽбҽпле бҽлки 

Аллаһ аларның күңеленҽ мҿһер баскандыр, инде ул яһүдлҽр иман китермҽслҽр, 

мҽгҽр бик азлары иман китерер. 

4|156|Аллаһ аларны лҽгънҽт кылды хакны инкяр итүлҽре һҽм Мҽрьямгҽ зур 

ялган яла якканнары ҿчен. Ягъни Мҽрьям Гыйса г-мне тудыргач яһүдлҽр: 

"Мҽрьям зинадан бала тудырды", – дип ялган хҽбҽр тараттылар. 

4|157|Янҽ аларны Аллаһ лҽгънҽт кылды: "Без, ҽлбҽттҽ, Аллаһ расүле Мҽрьям 

угълы Гыйсане үтердек", – дигҽн сүзлҽре ҿчен. Алар Гыйсане үтермҽделҽр 

һҽм асмадылар, лҽкин аларның бер юлдашы аларга Гыйса сурҽтендҽ күренде. 

(Яһүдлҽр киңҽшлҽшеп Гыйсҽ пҽйгамбҽрне үтерергҽ карар чыгардылар, Гыйсҽ 

алардан качып бер ҿйгҽ керде, яһүдлҽр аның артыннан куа килделҽр һҽм 

тотып алыр ҿчен ҿйгҽ бер юлдашларын керттелҽр, лҽкин бу вакытта Гыйсҽне 

Аллаһ күккҽ күтҽргҽн иде инде. Кергҽн кеше ҿйдҽн Гыйсҽ сурҽтендҽ чыкты, 

яһүдлҽр аны Гыйсҽ дип белеп, тотып астылар). Яһүдлҽр, ҽлбҽттҽ, Гыйсҽ 

хакында ихтилафта булдылар, ҽгҽр Гыйсҽне үтергҽн булсак, юлдашыбыз кайда? 

Ҽгҽр юлдашыбызны үтергҽн булсак, Гыйсҽ кайда, диештелҽр. Аларның бу 

ихтилафлары, ҽлбҽттҽ, занга иярүлҽреннҽн булды, алар һичшиксез Гыйсҽне 

үтермҽделҽр. 

4|158|Бҽлки Аллаһ аны үз хозурына күтҽрде. Аллаһу тҽгалҽ һҽр эштҽ галиб 

һҽм хикмҽт белҽн эшлҽүче булды. 

4|159|Китап ҽһеллҽре, ҽлбҽттҽ, һҽммҽсе дҽ Гыйсҽгҽ ышанырлар үлүеннҽн 

ҽүвҽл, вҽ Гыйсҽ кыямҽт кҿнне аларга шаһит булыр. Ягъни: "Мин Аллаһ 

угълымын, миңа гыйбадҽт кылыгыз, дип ҽйттемме? Киресенчҽ, Аллаһ ялгыз үзе 

генҽ, Аллаһуга гына гыйбҽдҽт кылыгыз, димҽдемме? Һҽм сезгҽ могҗизалар 

күрсҽтмҽдемме? Аллаһ хҿкемнҽрен сезгҽ ирештермҽдемме?" – дияр. Алар 

Гыйсҽның сүзлҽрен дҿреслҽрлҽр, лҽкин файдасы булмас. 

4|160|Яһүдлҽрдҽн золым итүчелҽре вҽ күп кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыючылары 

булу сҽбҽпле ҽүвҽлдҽ аларга хҽлҽл булган нҽрсҽлҽрне хыянҽтлҽре соңында 

хҽрам кылдык. 

4|161|Янҽ Аллаһ тарафыннан каты тыелган булсалар да, риба, ришвҽт алулары 

һҽм кеше малын юлсыз ашаулары сҽбҽпле хҽлҽл нҽрсҽлҽрне аларга хҽрам 

кылдык, һҽм яһүдлҽрнең кҽфер булганнарына рҽнҗеткүче ґҽзабны ҽзерлҽдек. 

4|162|Лҽкин хакыйкый белемгҽ ирешкҽн ислам галимнҽре һҽм сиңа иңдерелгҽн 

вҽ синнҽн ҽүвҽл иңдерелгҽн китапларга ышанучы мҿэминнҽр – алар намазларын 



үтҽрлҽр, зҽкят сҽдакасын бирерлҽр һҽм Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ нык 

ышанырлар. Ҽнҽ шуларга тиздҽн олы ҽҗерне – җҽннҽтне бирербез. 

4|163|Ий Мухҽммҽд г-м! Сиңа Коръҽнне вҽхи кылдык Нух пҽйгамбҽргҽ һҽм 

аннан соң килгҽн пҽйгамбҽрлҽргҽ вҽхи кылганыбыз кеби, вҽ Ибраһим, 

Исмҽгыйль, Исхак, Ягъкуб, Гыйсҽ, Ҽюб, Йунус, Һарун, Сҿлҽйман 

пҽйгамбҽрлҽргҽ вҽхи кылганыбыз кеби һҽм Даудка – Забур исемле китап 

бирдек. 

4|164|Янҽ бу сүрҽдҽн элек иңгҽн сүрҽлҽрдҽ сиңа бҽян иткҽн пҽйгамбҽрлҽргҽ 

һҽм хҽллҽрен сиңа бҽян итмҽгҽн пҽйгамбҽрлҽргҽ дҽ вҽхи кылганыгыз кеби, 

сиңа Коръҽнне вҽхи кылдык һҽм Аллаһ Муса белҽн камил сҿйлҽшү илҽ 

сҿйлҽште. 

4|165|Аллаһу тҽгалҽ ул пҽйгамбҽрлҽрне Аллаһуга итагать итүче хак 

мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн шатландыручы һҽм Аллаһуга итагать итмҽүчелҽргҽ 

җҽһҽннҽм ґҽзабы булачагы белҽн хҽбҽр бирүче илчелҽр итеп күндерде, 

расүллҽр үзлҽренең бурычларын үтҽгҽннҽн соң ахирҽттҽ динсезлҽргҽ: "Ий 

Аллаһ безгҽ китап иңдермҽдең, расүллҽр күндермҽдең", – дияргҽ дҽлил 

булмасын ҿчен Аллаһ китаплар иңдерде, расүллҽр күндерде. Коръҽн белҽн 

гамҽл кылучыларны ґҽзаб кылуда Аллаһ кодрҽт иясе һҽм китаплар иңдерүдҽ, 

расүллҽр күндерүдҽ Аллаһуның эше хикмҽтледер. 

4|166|Күплҽр ышанмасалар ышанмасыннар, лҽкин Аллаһ шаһит булганы хҽлдҽ 

шҽһадҽт бирер сиңа иңдергҽн Коръҽннең хаклыгы белҽн, Коръҽнне иңдерде 

Аллаһ камил белем үлчҽве белҽн һҽм фҽрештҽлҽр дҽ Коръҽннең хаклыгы белҽн 

шҽһадҽт бирҽлҽр. Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларга да, гамҽл кылмаучыларга 

да шаһит булырга Аллаһу тҽгалҽ җитҽдер. 

4|167|Коръҽнне инкяр итеп кҽфер булган кешелҽр, башкаларны да Аллаһ 

юлыннан тыйдылар, дҿреслектҽ алар хак юлдан бик ерак адашу белҽн 

адаштылар. 

4|168|Кҽфер һҽм залим булган кешелҽрне Аллаһ ярлыкаячак һҽм туры юлга 

күндерҽчҽк түгелдер. 

4|169|Мҽгҽр аларны җҽһҽннҽм юлына күндерер, алар аңда мҽңге калырлар. Бу 

эш Аллаһуга бик җиңел булды. 

4|170|Ий кешелҽр! Шиксез, сезгҽ Раббыгыздан хаклык илҽ расүл килде, 

Аллаһуга, Коръҽнгҽ һҽм расулгҽ ышаныгыз! Үзегез ҿчен хҽерледер. Ҽгҽр 

ышануны һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылуны инкяр итсҽгез, бит җирдҽ вҽ 

күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр Аллаһуныкыдыр, сезнең ышануыгызга Аллаһ мохтаҗ 

түгел. Аллаһ һҽркемнең эшен белүче вҽ гаделлек илҽ хҿкем итүче булды. 

4|171|Ий китап ҽһеллҽре! Динегездҽ хактан тышкары чыкмагыз, Аллаһ хакында 

ялганны сҿйлҽмҽгез, мҽгҽр аңа ҽйтергҽ тиешле хак сүзлҽрне генҽ ҽйтегез! 

Мҽрьям угълы -- Гыйсҽ Аллаһуның рҽсүленнҽн башка һичкем түгел, ул Гыйсҽ 

Аллаһуның: "Бар бул!" – дигҽн сүзе белҽн бар булды, ул сүзне Аллаһ 

Мҽрьямгҽ ишеттерде вҽ ул сүз Мҽрьям карынына рух булып иреште. Аллаһуга 

вҽ рҽсүллҽренҽ ышаныгыз! Һҽм "Аллаһ ҿч" – дип һич тҽ ҽйтмҽгез! Ул сүздҽн 

тыелыгыз, ҽгҽр тыелсагыз, үзегез ҿчен хҽерледер. Дҿреслектҽ Аллаһ тиңдҽше 

юк бер Аллаһудыр, баласы булудан Аллаһ гаять пакь, янҽ җирдҽ, күклҽрдҽге 

һҽрнҽрсҽ аныкы һҽм дҽ кешелҽр ҿстеннҽн вҽкил булырга Аллаһ җитҽ. 

4|172|Ҽлбҽттҽ, Гыйсҽ Аллаһуга кол булудан, аңа гына гыйбадҽт кылудан баш 

тартмас шулай ук итагать итү белҽн Аллаһуга якын булган фҽрештҽлҽр дҽ 

Аллаһуга кол булудан баш тартмаслар. Берҽү Аллаһуга гыйбадҽт кылудан һҽм 

итагать итүдҽн баш тартса һҽм дҽ тҽкҽбберлҽнсҽ, Аллаһ аларны тиздҽн 

кубарыр һҽм үз хозурына җыяр хҿкем вҽ җҽза ҿчен. 

4|173|Аллаһуга ышанып изге гамҽллҽр кылучыларга Аллаһу тҽгалҽ ҽҗерлҽрен 

тутырып бирер һҽм юмартлыгы белҽн ҽҗерлҽрен арттырыр, ҽмма Аллаһуга 

итагать итүдҽн баш тарткан, гыйбадҽт кылудан тҽкҽбберлҽнгҽн кешелҽрне 



Аллаһ ґҽзаб кылыр рҽнҗеткүче ґҽзаб белҽн. Аларга ахирҽттҽ Аллаһудан башка 

яклаучы һҽм ярдҽмче табылмас. 

4|174|Ий кешелҽр! Дҿреслектҽ сезгҽ Раббыгыздан ачык дҽлиллҽр килде, һҽм 

күңеллҽрне яктырткучы ачык һидҽят нуры – Коръҽнне сезгҽ иңдердек. (Димҽк, 

Коръҽннҽн башка һичкемнең күңеле яктырмас!) 

4|175|Ҽмма Аллаһуга ышанып аның хҿкемнҽренҽ ябышкан мҿэминнҽрне тиздҽн 

үзенең рҽхмҽтенҽ һҽм дҽ юмартлыгына кертер вҽ күндерер аларны үзенең 

нурлы юлына. 

4|176|Ий Мухҽммҽд г-м, мирас малы хакында синнҽн фҽтва сорыйлар. Син 

аларга ҽйт: "Кҽлҽлҽнең мирасы хакында Аллаһ үзе фҽтва бирер", – дип. 

(Кҽлҽлҽ дип кемнең ата-анасы үлгҽн, балалары да юк, шул кешегҽ ҽйтелҽ.) 

Ҽгҽр бер ир үлсҽ, аның ата-анасы һҽм баласы булмаса, бер туган кыз 

кардҽше калса, бу кыз кардҽшенҽ үлгҽн кҽлҽлҽ малының яртысы тияр, ҽгҽр 

кҽлҽлҽ ир исҽн калып, ҽлеге кыз кардҽше үлсҽ, ул кыз кардҽшенең баласы 

калмаса, ул чагында калган малга кҽлҽлҽ варис булыр. Ҽгҽр кҽлҽлҽ ир үлеп 

аның ике бертуган кыз кардҽшлҽре калса, аларга кҽлҽлҽдҽн калган малның 

ҿчтҽн ике ҿлеше тияр, ҽгҽр кҽлҽлҽ ирнең калган бер туган кардҽшлҽре ирлҽр 

һҽм хатыннар булса, иргҽ ике хатынның ҿлеше тияр. Болар кҽлҽлҽдҽн калган 

малның ҿчтҽн ике ҿлешен бүлҽрлҽр. Аллаһ сезгҽ ачык бҽян кылыр мирас 

хҿкемнҽрен, мал бүлүдҽ адашмавыгыз ҿчен. Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче. 

5|1|Ий мҿэминнҽр! Ґҽһедлҽрегезне, вҽгъдҽлҽрегезне үтҽгез! (Ґҽһед ҿч 

тҿрледер: берсе – Аллаһ һҽркемнҽн Коръҽн белҽн гамҽл кылырсыз дип ґҽһед 

алды, икенчесе – Аллаһ исеме илҽ ҽйтелгҽн нҽзерлҽр, антлар, ҿченчесе – 

мҿэминнҽрнең үзара куешкан вҽгъдҽлҽредер). Дүрт аяклы хайваннар сезгҽ 

хҽлҽл булды мҽгҽр хҽрам булганнары Коръҽндҽ зекер ителде, хаҗ сҽфҽрендҽ 

ихрам баглагач сезгҽ хҽлҽл киеклҽр дҽ хҽрам булыр. Аллаһ үзе телҽгҽнчҽ 

белеп хҿкем кылыр. 

5|2|Ий мҿэминнҽр! Аллаһ хаҗ кылганда үтҽү белҽн боерган гамҽллҽрне 

калдыруны хҽлҽл күрмҽгез, хаҗ, гамҽллҽренең хҿрмҽтен тҿшермҽгез, хаҗда 

фарыз, ваҗеб, сҿннҽт гамҽллҽрне үтҽгез, хҽрам булган айларда сугыш 

кылмагыз, Кҽгъбҽтуллаһуга атап яки башка берҽр мҽхлукка атап корбан 

чалмагыз, корбанлыкларыгызга бернинди билгелҽр ясамагыз, һҽм 

Кҽгьбҽтулланы зиярат кылмак ҿчен барган кешелҽрне үтермҽгез һҽм 

җҽберлҽмҽгез, алар раббыларының рҽхмҽтен вҽ ризалыгын ҿмет итеп баралар. 

Һҽркайчан ихрамнарыгыздан чыксагыз, киек аулау мҿбахтер. Мҽсҗид Хҽрамны 

таваф кылудан сезне туктатучы кҽферлҽргҽ ачулануыгыз хактан үтүегезгҽ 

сҽбҽп булмасын! Ягъни алар ҿчен ґҽебе булмаган, ул эштҽ катнашы булмаган 

каумнҽрдҽн үч алмагыз! Ий мҿэминнҽр! Яхшы эшлҽрдҽ, изге гамҽллҽрдҽ 

гҿнаһлардан, золым эшлҽреннҽн саклануда ярдҽмлҽшегез! Ҽмма гҿнаһлы 

эшлҽрдҽ һҽм дошманлашуда яки золым эшлҽрендҽ һич тҽ ярдҽмлҽшмҽгез! 

Аллаһудан куркыгыз, аның вҽгазьлҽрен, хҿкемнҽрен игътибарсыз калдырудан 

сакланыгыз! Дҿреслектҽ Аллаһ сакланмаучылардан каты ґҽзаб белҽн үч 

алучыдыр. 

5|3|Сез мҿэминнҽргҽ үлгҽн хайван ите, бугаз каны, дуңгыз ите һҽм суйганда 

Аллаһудан башка затның исеме зекер ителеп суелган хайван ите хҽрам булды, 

янҽ буылып үлгҽн, сугылып үлгҽн, югары җирдҽн тҿшеп үлгҽн, бер хайван 

тарафыннан сҿзелеп яки тибелеп үлгҽн хайван ите янҽ ерткыч хайван үтергҽн 

хайванның ите хҽрамдыр, ҽгҽр биртелгҽн яки ерткыч хайван җҽрҽхҽтлҽгҽн 

хайваннарны үлмҽс борын "Бисмиллҽһи Аллаһу ҽкбҽр" дип бугазлап ҿлгерсҽгез 

– ите хҽлҽлдер. Янҽ тҽрелҽр яки каберлҽр ҿчен буталанган хайван итлҽре 

хҽрамдыр. Янҽ сезгҽ хҽрам ителде ырымланган уклар белҽн хҿкем итүегез. 

Ырымның һҽртҿрлесе дҽ хҽрамдыр. Югарыда зекер ителгҽн хҽрам итлҽр һҽм 

ырымнар яман нҽрсҽлҽр, аларны кулланган кеше фасыйктыр. Мҽккҽ шҽһҽре 

фҽтех ителгҽн кҽферлҽрнең мҿселманнарны зҽгыйфьлҽндерүдҽн һҽм ислам динен 



җимерүдҽн ҿметлҽрен ҿзделҽр инде, алардан һич тҽ курыкмагыз, миннҽн генҽ 

куркыгыз! Менҽ бүген динегезне тҿзеп бетереп тулы кылдым, бирҽсе 

нигъмҽтлҽремне дҽ ислам дине белҽн бергҽ биреп бетердем сезгҽ һҽм риза 

булып ислам динен сезгҽ ихтыяр кылдым. Ҽмма берҽү ачлыктан калып хҽлҽл 

ризык табудан гаҗиз булса, югарыда зекер ителгҽн хҽрам итлҽрдҽн гҿнаһ 

ягына авышып китүдҽн сакланганы хҽлдҽ, ягъни аз-аз гына, җан саклар хҽтле 

генҽ ашаса, гҿнаһ булмас. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярлыкаучы һҽм рҽхмҽт кылучы. 

5|4|Ий Мухҽммҽд г-м, синнҽн сорыйлар, безгҽ нҽрсҽне аулау хҽлҽл, дип. Син 

аларга ҽйт: "Аллаһ исеме илҽ бугазланган пакизҽ хайваннар хҽлҽл булды, 

дип, янҽ киеклҽр аулар ҿчен үзегез ҿйрҽткҽн ау этлҽрегез яки ау 

кошларыгыз тоткын хайваннар, кошлар ите сезгҽ хҽлҽл булды. Аллаһ сезгҽ 

ҿйрҽткҽн ҽдҽпне ау этлҽрегезгҽ яки ау кошларыгызга ҿйрҽтерсез: алар 

тоткан киеклҽрен ҿзгҽлҽмҽсеннҽр һҽм ашамасыннар, үзегезгҽ алып 

килсеннҽр!" Вҽ башка ҽдҽплҽрне ҿйрҽтегез. Сезнең ҿчен тоткан нҽрсҽлҽрен 

ашагыз, аучы хайваннарыгызны җибҽргҽндҽ: "Бисмиллҽһи Аллаһу ҽкбҽр" – дип 

җибҽрегез! Аллаһудан куркыгыз, үлҽксҽне яки Аллаһ исеме ҽйтелмичҽ 

бугазланган хайван итен ашаудан сакланыгыз! Бит, шиксез, Аллаһ ашыгып 

хисап итүче. 

5|5|Бүген сезгҽ Аллаһ исеме белҽн бугазланган хайваннар ите һҽм пакь 

нҽрсҽлҽр хҽлҽл булды, янҽ китап ҽһеллҽренең ризыгы сезгҽ, аларга сезнеке 

хҽлҽл булды, янҽ сезгҽ хҽлҽл булды фҽхеш эшлҽрдҽн пакизҽ мҿэминҽ 

хатыннар, янҽ сездҽн ҽүвҽл китап бирелгҽн китап ҽһеллҽреннҽн фҽхеш 

эшлҽрдҽн пакизҽ булган яхшы хатыннардан хҽлҽл булды ҽнҽ шундый хатыннарга 

мҿһерлҽрен биреп никахланыгыз! Ачык яки яшерен зина кылудан һҽм зина 

кылучыларга яшерен дус булудан саклануны ул эштҽн ерак булуны ният иткҽн 

хҽлдҽ ҿйлҽнешегез! Берҽү ышануны, Аллаһуга итагать итүне инкяр кылса, 

аның эшлҽгҽн эшлҽре юкка чыгар вҽ ул ахирҽттҽ хҽсрҽтлҽнүчелҽрдҽн булыр, 

ягъни ґҽзабта булыр. 

5|6|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр намазга басарга телҽсҽгез, башта тҽһарҽт алыгыз, 

ике кулыгызны терсҽклҽре белҽн һҽм битегезне юыгыз, кулыгызны юешлҽп 

башыгызны сыйпагыз һҽм дҽ аякларыгызны тубыклары белҽн юыгыз. Ҽгҽр җҿнүб 

булсагыз, юынып пакьлҽнегез! Вҽ ҽгҽр сырхау яки сҽфҽрдҽ булсагыз, я 

берегез даладан килсҽ, я хатыныгызга якынлык кылсагыз, шушы хҽллҽрдҽ 

юынып пакьланырга су тапмасагыз, пакь җиргҽ ике кулыгызны сугыгыз, шул 

кулларыгыз белҽн битегезне сыйпагыз, икенче мҽртҽбҽ җиргҽ сугып ике 

кулыгызны сыйпагыз! Аллаһ сезгҽ тарлыкны телҽми, бҽлки сезнең пакь 

булуыгызны тели һҽм нигъмҽтлҽрен сезгҽ тутырып бирергҽ тели, шаять биргҽн 

нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итегез! (Аллаһ телҽсҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылсак! 

шуннан да зур нигъмҽт, ҽлбҽттҽ, юк). 

5|7|Аллаһуның сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрен хҽтерлҽгез! Һҽм дҿньяга килмҽс 

борын Аллаһуга биргҽн ґҽһедегезне дҽ хҽтерлҽгез! Аллаһ рухларны халык 

кылгач: "Ҽйҽ! Сезне юктан бар кылып тҽрбиялҽүче мин түгелме?" – дигҽч, 

"Ҽлбҽттҽ, син! Сүзеңне ишеттек, үзеңҽ итагать иттек", – дидегез, шуны 

белегез! Аллаһудан куркыгыз, аңа гасый булудан сакланыгыз! Күкрҽклҽрдҽ 

булган нҽрсҽне Аллаһ, ҽлбҽттҽ, белүче. 

5|8|Ий мҿэминнҽр! Аллаһ ризалыгы ҿчен гаделлек белҽн ґүаһлык бирүче 

булыгыз. Һҽрвакыт хаклыкта булыгыз! Янҽ бер каумгҽ ачулануыгыз: икенче 

каумгҽ гаделсезлек күрсҽтүегезгҽ сҽбҽп булмасын. Һҽр эштҽ гаделлек 

кылыгыз! Гадҽлҽт исҽ тҽкъвалыкка якынрактыр һҽм Аллаһудан куркыгыз, 

гаделсезлектҽн сакланыгыз! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдар. 

5|9|Иман китереп Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылучы мҿэминнҽргҽ гафу 

итү һҽм олы ҽҗер булыр дип Аллаһ вҽгъдҽ кылды. 

5|10|Ҽмма ышанмаучылар, аятьлҽребезне дҽ ялган диючелҽр алар – җҽһҽннҽм 

ҽһеллҽре. 



5|11|Ий мҿэминнҽр! Аллаһуның сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрен хҽтерлҽгез! 

Кҽферлҽр сезне үтерергҽ кулларын сузган чакларында Аллаһ аларның кулларын 

сездҽн тыйды. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз, аңа гҿнаһлы булудан 

сакланыгыз! Мҿэминнҽр һҽр эштҽ Аллаһуга гына тҽвҽккҽл кылсыннар! 

5|12|Дҿреслектҽ Аллаһ бҽни Исраилдҽн ґҽһед алды Аллаһуга һҽм Мусага 

итагать итҽрсез дип, һҽм аларның унике кабилҽ башлыкларын илче итеп 

җибҽрдек. Аларга Аллаһ ҽйтте: "Мин сезнең белҽн бергҽ, кҽферлҽрдҽн 

курыкмагыз", – дип. (Бҽни Исраил Фергауннҽн котылгач, Аллаһ аларга: 

"Ҽрихҽ шҽһҽрен сугышып алыгыз", – диде. Шҽһҽргҽ якын килгҽч, Муса унике 

кабилҽ башлыкларын унике кешене Ҽрихҽ халкының хҽллҽрен яшертен белеп 

кайтыр ҿчен шҽһҽргҽ җибҽрде, кайткач каумегезгҽ аларның хҽллҽрен 

сҿйлҽмҽссез, миңа гына сҿйлҽрсез, диде. Бу илчелҽр шҽһҽргҽ кереп Ҽрихҽ 

халкын күреп куркып калдылар, чҿнки алар эре гҽүдҽле, куҽтле һҽм бай 

иделҽр. Илчелҽр кайткач каумнҽренҽ шҽһҽр хҽлен сҿйлҽделҽр һҽм сугышмаска 

котырттылар, мҽгҽр икесе бу эшне эшлҽмҽде. Бҽни Исраил бу урыңда Аллаһуга 

биргҽн ґҽһеден үтҽмҽде). Аллаһуның алган ґҽһеде янҽ будыр: "Ий Бҽни 

Исраил ҽгҽр намазларыгызны үтҽсҽгез, зҽкятлҽрегезне бирсҽгез, рҽсүллҽргҽ 

ышанып аларга ярдҽм бирсҽгез һҽм Аллаһуга изгелекне бурычка бирсҽгез, 

ягъни кылган изгелеклҽрегезне фҽкать Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ кылсагыз, 

ул вакытта, ҽлбҽттҽ, бу изге эшлҽрегезне яман эшлҽрегезгҽ кҽффарҽт 

кылырбыз, ягъни гҿнаһларыгызны җуярбыз һҽм, ҽлбҽттҽ, асларыннан елгалар 

агучы җҽннҽтлҽргҽ кертербез. Аллаһуга ґҽһед биргҽннҽн соң сездҽн берҽү 

ґҽһеден бозып, яки Аллаһуның ҽмерлҽрен инкяр итеп кҽфер булса, ул кеше 

туры юлдан адашты. (Ягъни Ҽрихҽ шҽһҽре халкы белҽн сугышудан баш тартып, 

Аллаһуның ачуын һҽм лҽгънҽтен алдылар). 

5|13|Ґҽһедлҽрен сындырулары сҽбҽпле без аларны лҽгънҽт кылдык һҽм 

күңеллҽрен таш кеби каты кылдык. Алар Тҽүраттагы Аллаһ сүзлҽрен урыныннан 

үзгҽртҽлҽр яки алып ташлыйлар һҽм китапларында йҿклҽтелгҽн зур бурычларын 

үтҽүне оныталар. Ий Мухҽммҽд г-м, белерсең, алар һаман хыянҽттҽлҽр, 

аларның хыянҽте ата-бабадан килгҽн хыянтҽдер, мҽгҽр аларның бик азлары 

хыянҽт итмҽс. Син аларны гафу ит, иман китереп тҽүбҽ итсҽлҽр һҽм аларга 

җҽза бирүдҽн баш тарт! Бит Аллаһ яхшыларны сҿядер. 

5|14|"Без Аллаһ ярдҽмендҽбез", дип мактанучы насара кауменнҽн дҽ 

"Аллаһуга һҽм расүлгҽ итагать итҽрсез", дип ґҽһед алдык. Алар да 

китапларындагы зур бурычларын оныттылар һҽм ґҽһедлҽрен сындырып Аллаһ 

хҿкемнҽрен боздылар, шуның ҿчен кыямҽткҽ чаклы дҽвам иткҽн дошманлыкны 

һҽм ачуны араларына салдык. Аллаһ аларга тиздҽн хҽбҽр бирер, кылган 

эшлҽренең кабахҽтлеге белҽн. (Алар Инҗилне үзгҽртеп, ислам динен бозып, 

насара динен ясадылар. Шул кабахҽтлек түгелме?) 

5|15|Ий китаб ҽһеллҽре! Килде сезгҽ рҽсүлебез Мухҽммҽд г-м китабыгызда 

Аллаһ хҿкемнҽрен яшергҽнегезнең күплҽрен белдерер ҿчен, вҽ күплҽрен гафу 

итҽр, ҽйтмҽс. Ий кешелҽр! Килде сезгҽ мҽгърифҽт нуры Мухҽммҽд г-м вҽ 

раушан китап. 

5|16|Аллаһ күндерер бу Коръҽн белҽн аның ризалыгына ияргҽн мҿэминнҽрне 

иминлек, тынычлык юлына, ягъни җҽннҽтлҽр юлына һҽм аларны үзенең телҽге 

вҽ ярдҽме белҽн кҿферлек, наданлык һҽм бидеґҽт, хорафат караңгылыгыннан 

чыгарып, чын иман, хак дин яктылыгына кертер һҽм аларны туры юлга 

күндерер. 

5|17|Мҽрьям угълы Гыйсҽне Аллаһ диючелҽр кҽфер булдылар. Ий Мухҽммҽд г-м 

ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһ җирдҽге бетен нҽрсҽне, вҽ Гыйсҽне һҽм анасын һҽлак 

итҽргҽ телҽсҽ, Аллаһуның бу телҽгенҽ кем каршы тора алыр? Ягъни Аллаһ 

җирдҽге бҿтен нҽрсҽне һҽлак итҽ калса, шул вакытта Гыйсҽнең үзен 

коткарырга да кҿче җитмҽячҽк, шулай булгач, ничек ул Аллаһ була алсын? 



Җирдҽ, күклҽрдҽ һҽм араларында булган бҿтен нҽрсҽ Аллаһ байлыгы, Аллаһ 

үзе телҽгҽн нҽрсҽне халык кылыр, Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

5|18|Яһүд вҽ насара ҽйттелҽр: "Без Аллаһуның угыллары һҽм аның 

сҿеклерҽге", – дип. Син аларга ҽйт: "Алай булгач, ни ҿчен Аллаһ сезне 

гҿнаһларыгыз ҿчен ґҽзап кыладыр", – дип. Бҽлки сез дҽ Аллаһ халык кылган 

башка кешелҽр кебек үк кешелҽрсез. Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсенең гҿнаһларын 

ярлыкар, телҽгҽн бҽндҽсен гҿнаһы бҽрабҽрендҽ ґҽзаб кылыр. Җирдҽ, күклҽрдҽ 

вҽ араларында булган бҿтен нҽрсҽ Аллаһ байлыгыдыр һҽм кайтачак җиребез 

Аллаһ алдынадыр. 

5|19|Ий китап ҽһеллҽре! Сезгҽ рҽсүлебез Мухҽммҽд г-м килде, сездҽн 

рҽсүллҽр һҽм вҽхи киселгҽн вакытта, ул сезгҽ Коръҽн белҽн хак динне бҽян 

кылыр, ҽйтмҽвегез ҿчен: "Җҽннҽт белҽн шатландыручы, җҽһҽннҽм белҽн 

куркытучы пҽйгамбҽр килмҽде", – дип. Менҽ дҿреслектҽ сезгҽ җҽннҽт белҽн 

шатландыручы һҽм җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы пҽйгамбҽр килде, ул 

сезгҽ ҽйтте: "Коръҽн ҿйрҽткҽнчҽ ислам динен тотсагыз җҽннҽткҽ керерсез, 

ҽгҽр Коръҽн белҽн гамҽл кылмасагыз җҽһҽннҽмгҽ керерсез", – диде. Аллаһ 

һҽрнҽрсҽгҽ кадирдер. 

5|20|Мусаның кауменҽ ҽйткҽн сүзлҽреннҽн гыйбрҽт алыгыз! Ҽйтте: "Ий 

каумем, Аллаһ сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрне хҽтерлҽгез! Аллаһ арагызга күп 

пҽйгамбҽрлҽр күндерде, үзегездҽн сезгҽ патшалар кылды һҽм галҽмдҽ һичбер 

кавемгҽ бирмҽгҽн нигъмҽтлҽрне сезгҽ бирде хҽтта күктҽн ҽзерлҽнгҽн 

ризыкларны иңдереп торды", – дип. 

5|21|Муса ҽйтте: "Ий каумем Аллаһ билгелҽгҽн һҽм сезнең, ҿчен файдасы 

булган Ҽрихҽ шҽһҽренҽ керегез, Аллаһ ҽмерен үтҽүдҽн баш тартмагыз, артка 

борылып китмҽгез! Ҽгҽр баш тартсагыз, ҽлбҽттҽ, нигъмҽтлҽрдҽн коры калып, 

хҽсрҽтлҽнүче булып ҽверелерсез. 

5|22|Ҽлеге куркак кабилҽ башлыклары ҽйттелҽр: "Ий Муса Ҽрихҽ шҽһҽрендҽ 

кҿчле, батыр каум яши, без алардан куркабыз, шул сҽбҽпле шҽһҽргҽ һич тҽ 

кермҽбез, хҽтта ул каум шҽһҽрдҽн чыгып киткҽннҽренҽ чаклы. Ҽгҽр алар 

шҽһҽрдҽн чыгып китсҽлҽр, без, ҽлбҽттҽ, шҽһҽргҽ керүчебез", – дип. 

5|23|Кабилҽ башлыкларыннан Аллаһ нигъмҽтлҽгҽн икесе ҽйттелҽр: 

"Кҽферлҽрдҽн курыкмагыз, Аллаһуга тҽвҽккҽл итеп шҽһҽр капкасыннан 

керегез! Ҽгҽр шҽһҽр капкасыннан керсҽгез кҽферлҽрне җиңҽрсез, Аллаһуга 

тҽвҽккҽл кылыгыз һҽм шҽһҽргҽ керегез, ҽгҽр Аллаһуның ярдҽм бирҽчҽгенҽ 

ышансагыз". 

5|24|Кҽферлҽрдҽн куркучылары ҽйттелҽр: "Ий Муса, без Ҽрихҽ шҽһҽренҽ, 

ҽлбҽттҽ, мҽңге кермҽбез, шҽһҽр халкы анда торган вакытта. Ий Муса, үзең 

һҽм Раббың, барыгыз шҽһҽр кҽферлҽре белҽн икҽү сугышыгыз! Ҽ без шушы 

урында карап утырабыз", – дип. 

5|25|Муса ҽйтте: "Ий Раббым мин фҽкать үземҽ һҽм кардҽшем Һарунга 

ихтыярлымын, башкача һич сүзем үтмидер. Ий Раббым фҽсыйк белҽн безнең 

араны аер", – дип. 

5|26|Аллаһ ҽйтте: "Инде аларга Ҽрихҽ шҽһҽренҽ керүне кырык елга чаклы 

хҽрам кылдым. Кырык ел үтмичҽ анда керҽ алмаслар, хҽйран булып сахрҽдҽ 

адашып йҿрерлҽр. Ий Муса, фасыйк каум ҿчен кайгырма, инкяр кылсалар 

җҽзасы үзлҽренҽдер", – дип. 

5|27|Ий Мухҽммҽд г-м! Адҽм г-мнең угыллары хакындагы хҽбҽрне хаклык белҽн 

укытыл. (Кабил белҽн бер карында яткан Ҽкълимҽ, Һабилгҽ тиешле иде. Ҽмма 

Кабил Ҽкълимҽне үзем алам дигҽч, Аллаһ икесенҽ дҽ корбан чалырга боерды.) 

Ике егет корбан чалдылар, берсенеке ягъни Һабилнеке кабул булды, икенчесе 

– Кабилнеке кабул булмады. Кабилнең кҿнчелеге артты һҽм ҽйтте: "Ий Һабил 

мин сине, ҽлбҽттҽ, үтерҽчҽкмен", – дип. Һабил ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, Аллаһу 

тҽгалҽ тҽкъва кешелҽрнекен кабул итҽдер", – дип. 



5|28|Һабил Кабилгҽ ҽйтте: "Син мине үтерергҽ кулыңны суза торган булсаң 

да, мин сине үтерергҽ кулымны сузачак түгелмен. Мин бҿтен галҽмнҽрне 

тҽрбия итүче Аллаһ ґҽзабыннан куркамын", – дип. 

5|29|Ҽгҽр мине үтерсҽң, мин телимен минем гҿнаһымны һҽм үз гҿнаһыңны 

йҿклҽп Аллаһуга кайтуыңны, бу золым эшеңне эшлҽсҽң ут ҽһеленнҽн булырсың. 

Ут ґҽзабы: залимнҽргҽ тиешле җҽзадыр. 

5|30|Нҽфесе аңа галиб булды, ягъни нҽфесе Кабилне җиңде, Һабилне үтерергҽ 

аны ҿстерҽде, Кабил Һабилне үтерде вҽ хҽсрҽтлҽнүчелҽрдҽн булды. 

5|31|Аллаһ Кабил янына бер карга җибҽрде, ул карга Кабилгҽ җирне казып 

күрсҽтҽ, ягъни Һабилнең гҽүдҽсен күмҽргҽ ҿйрҽтте. (Чҿнки Кабил Һабилне 

үтергҽч кайда куярга белмичҽ, берничҽ кҿн күтҽреп йҿрде). Карганы күргҽч, 

Кабил ҽйтте: "Һай миңа үкенеч! Каргадан да кҿчсезрҽк идем мҽллҽ? Карга 

белгҽнне дҽ белмҽдем, ҽгҽр белгҽн булсам, кардҽшемнең гҽүдҽсен ничҽ 

кҿннҽр күтҽреп йҿрмичҽ, үтерү белҽн күмгҽн булыр идем", – дип. Бу эшеннҽн 

соң үкенүчелҽрдҽн булды. 

5|32|Кешелҽр бер-берсен үтергҽннҽре ҿчен бҽни Исраилгҽ хҿкем иттек: "Ҽгҽр 

берҽү кеше үтермҽгҽн кешене яки җир ҿстендҽ бозыклык кылмаган кешене 

үтерсҽ, бҿтен кешелҽрне үтергҽн кеби булыр, бер кешене үлемнҽн коткарса – 

бҿтен кешелҽрне үлемнҽн коткарган кеби булыр", – дип. Аларга ислам динен 

ачык бҽян итүче расуллҽребез килде. Ачык аңлатма килгҽннҽн соң да, 

ҽлбҽттҽ, аларның күбрҽге сүздҽ һҽм гамҽлдҽ чиктҽн үтүчелҽр. 

5|33|Аллаһуга һҽм расуленҽ каршы сугышкан яки җир ҿстендҽ бозыклык кылган 

кешелҽрнең җҽзасы: үтермҽк яки асмак, яки уң кулын, сул аягын кисмҽктер, 

ягъни үтерүчене үтерергҽ, үтерүче һҽм талаучы булса асарга, талаучы һҽм 

урлаучы булса аягын-кулын кисҽргҽ, яки сҿреп җибҽрергҽ. Бу җҽза аларга 

дҿнья ґҽзабы һҽм ахирҽттҽ аларга олы ґҽзаб булыр. 

5|34|Мҽгҽр алар сезнең кулыгызга тҿшеп хҿкем ителүдҽн элек үкенеп тҽүбҽ 

итсҽлҽр, аларга югарыда зекер ителгҽн җҽзалар бирелмҽс. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, 

тҽүбҽ итеп тҿзелүчелҽрне ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

5|35|Ий мҿэминнҽр! Аллаһуга гҿнаһлы булудан сакланыгыз, аның ґҽзабыннан 

куркыгыз, Коръҽн белҽн гамҽл кылып Аллаһуга якын булуны кҽсеп итегез һҽм 

Аллаһ юлында тырышыгыз, кҿрҽшегез вҽ лязем булганда сугышыгыз! Шаять 

ҿстенлекне табарсыз. 

5|36|Кҽферлҽрнең кулында бҿтен дҿнья байлыгы янҽ шуның чаклы байлык була 

калса, Аллаһ ґҽзабыннан котылу ҿчен шул байлыкны бирсҽлҽр, кабул булмас 

иде. Аларгадыр рҽнҗеткүче ґҽзаб. 

5|37|Кҽферлҽр уттан чыгуны телҽрлҽр, ишек янына килерлҽр, ґҽзаб 

фҽрештҽлҽре аларны утлы сукмаклар белҽн суккалап куарлар, алар аннан 

чыгучы түгеллҽр һҽм аларгадыр даими ґҽзаб. 

5|38|Карак ир һҽм хатыннарның кулларын кисегез кҽсеп иткҽн явыз эшлҽренҽ 

җҽза йҿзеннҽн Аллаһудан. Аллаһ үч алуда кҿчле һҽм гадел хҿкем итүче. 

5|39|Берҽү, угрылык кылып золым иткҽннҽн соң тҽүбҽ итсҽ, алган малны 

иясенҽ тапшырса һҽм бҿтен эшен тҿзҽтсҽ, Аллаһ тҽүбҽсен кабул итеп, 

гҿнаһын ярлыкар. Аллаһ, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

5|40|Ҽллҽ белмисеңме? Ҽлбҽттҽ, белҽсең җир, күклҽр Аллаһ милке икҽнлеген! 

Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсен ґҽзаб кылыр, телҽгҽн бҽндҽсен ярлыкар. Аллаһуның 

һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

5|41|Ий расул г-м! Сине кайгыга салмасын монафикъларның кҿферлеккҽ 

ашыгулары, алар теллҽре белҽн иман китердек дилҽр, лҽкин күңеллҽре иманны 

кабул иткҽне юк. Янҽ яһүдлҽрдҽн ялган сүзне кабул итүчелҽре бар, сине 

кайгыртмасын ялганга ышанулары! Алар синең сүзеңне кабул итҽрлҽр, синең 

яныңа килмҽгҽн яһүд файдасына сҿйлҽсҽң. (Яһүдлҽрдҽн берсе зина белҽн 

тотылгач: "Мухҽммҽд г-мнҽн сорарбыз, зина кылучыларга нинди хҿкем? Ҽгҽр 

җиңел хҿкем булса, кабул итҽрбез, каты хҿкем булса, кабул итмҽбез", – 



дип, үзара сҿйлҽштелҽр. Рҽсүлуллаһ янына килгҽч: "Зинага нинди хҿкем", – 

дип сорадылар. Рҽсүлуллаһ: "Тҽүратта нинди хҿкем булса, шул булыр", – 

диде. Тҽүратны укып зина хакында хҿкемне табып укыдылар, ташлар белҽн 

бҽреп үтерү иде, һҽм зиначыларны бҽреп үтерделҽр.) Яһүдлҽр Аллаһ сүзлҽрен 

үзгҽртҽлҽр Тҽүратта язылганнан соң. Алар ҽйтҽлҽр: "Ҽгҽр зина кылучыны 

бҽреп үтерергҽ дисҽ, кабул итмҽгез, ҽгҽр камчы сугарга дисҽ, кабул 

итегез, ҽмма бҽреп үтерүдҽн сакланыгыз", – дип бер-берсен вҽсвҽсҽ 

кылдылар. Аллаһ берҽүне үзенең фетнҽсе белҽн фетнҽлҽндерүне телҽсҽ, 

ҽлбҽттҽ, синең кҿчең җитмҽс Аллаһ фетнҽсеннҽн аны коткарырга. Аллаһу 

тҽгалҽ азган кешелҽрнең күңелен Аллаһуга каршылык чиреннҽн пакьлҽргҽ 

телҽмҽде. Аларга дҿньяда хурлык, ахирҽттҽ олы ґҽзаб. 

5|42|Кҽферлҽр вҽ монафикълар алар ялганны күп сҿйлҽрлҽр, ялган сүзлҽрне 

күп кабул итҽрлҽр һҽм тҿрле юллар белҽн хҽрамны күп ашарлар. Ҽгҽр яһүдлҽр 

яки монафикълар хҿкем иттерергҽ сиңа килсҽлҽр, гаделлек илҽ хҿкем ит, яки 

хҿкем итүдҽн баш тарт. Ҽгҽр аларны хҿкем итүдҽн баш тартсаң алар сиңа һич 

тҽ зарар итҽ алмаслар, ҽгҽр алар арасын хҿкем итсҽң, турылык илҽ хҿкем 

ит! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ туры кешелҽрне сҿя. 

5|43|Ул яһүдлҽр ничек синнҽн хҿкем иттерҽлҽр, Тҽүрат эчендҽ булган Аллаһ 

хҿкемнҽре аларның кулларында була торып? Ҽгҽр син аларны хҿкем итсҽң, 

үзлҽре синең гадел хҿкемеңнҽн баш тарталар, алар Тҽүратка чын ышанучы 

түгеллҽр. 

5|44|Тҽхкыйк без иңдердек Тҽүратны – аның эчендҽ һидҽят дҽлиллҽре, белем 

яктылыгы бар. Аның белҽн хҿкем итҽрлҽр Коръҽн иңгҽнче ҽүвҽлге 

пҽйгамбҽрлҽр алар Аллаһуга нык итагать итүчелҽр, Аллаһуга нык бирелгҽн 

заһитлҽр, һҽм дини галимнҽр алар Тҽүраттагы Аллаһ хҿкемнҽрен белеп 

күңеллҽрендҽ саклаганнар. Тҽүраттагы Аллаһ хҿкемнҽрен бҽни Исраилгҽ алар 

ирештерделҽр, сҿйлҽп аңлаттылар һҽм гаделлек белҽн араларында хҿкем 

йҿрттелҽр һҽм дҽ бу эшлҽренҽ шаһит тҽ булдылар. Ий мҿэминнҽр, Коръҽн 

белҽн гамҽл кылганда кешелҽрдҽн курыкмагыз, миннҽн генҽ куркыгыз вҽ минем 

аятьлҽремне бетҽчҽк дҿньяның аз малына сатмагыз. 

5|45|Бҽни Исраилгҽ Тҽүратта касасны фарыз кылдык: хаксыз берҽү үтерелсҽ, 

үтерүче үзе үтерелер, күз чыгаручының күзе чыгарылыр, борын җимерүченең 

борыны җимерелер, колак кисүченең колагы киселер, теш сындыручының теше 

сындырылыр һҽм башка җҽрҽхҽтлҽр ҿчен җҽрҽхҽт бҽрабҽрендҽ үч алыныр. Берҽү 

үз хакын сҽдака кылса, ягъни кем тарафыннан булса да җҽрҽхҽтлҽнгҽн кеше 

касас белҽн үч алмыйча, гафу итсҽ, бу гафу итүе гҿнаһларының җуелуына 

сҽбҽп булыр. Янҽ берҽү Аллаһ иңдергҽн Коръҽн белҽн гамҽл кылмаса, ягъни 

Коръҽн хҿкемнҽрен диндҽ дҽлил итеп кулланмаса, андый кешелҽр үз-үзлҽренҽ 

золым итүче залимнҽр. 

5|46|Мҽрьям угълы Гыйсҽне ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽр ҽсҽрлҽренҽ иярттек, 

үзеннҽн элек иңдерелгҽн Тҽүратны тасдыйк кылганы хҽлдҽ вҽ аңа Инҗилне 

бирдек, ул Инҗилдҽ һидҽят дилҽллҽре вҽ белем яктылыгы бар, һҽм ул Инҗил 

элек иңдерелгҽн тҽүрат хҿкемнҽренҽ муафикъ, шулай ук ул һидҽят вҽ тҽкъва 

кешелҽргҽ вҽгазь. 

5|47|Инҗил ҽһеллҽре Аллаһ иңдергҽн Инҗилдҽге Алла хҿкемнҽре белҽн хҿкем 

итсеннҽр, ягъни Инҗилне үзгҽртмҽүлҽре һҽм аның белҽн гамҽл кылулары фарыз 

иде. Берҽү Аллаһ иңдергҽн китап белҽн хҿкем итмҽсҽ, гамҽл кылмаса, андый 

кешелҽр фасыйклар. (Тҽүрат, Инҗил белҽн гамҽл кылмыйча залим, фҽсыйк һҽм 

кҽфер булдылар. Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучыларга да шул хҿкем). 

5|48|Ий Мухҽммҽд г-м! Без сиңа хаклык белҽн Коръҽнне иңдердек, ҽүвҽлге 

китапларның хҿкемнҽрен тасдыйклаганы хҽлдҽ һҽм ҽүвҽлге китапларның Аллаһ 

китаплары икҽнлеге белҽн шҽһадҽт биргҽне хҽлдҽ, шулай булгач, кешелҽр 

арасын Коръҽн белҽн хҿкем ит! Ҽмма Раббыңнан килгҽн Коръҽндҽге гадел 

хҿкемнҽрне артыңа куеп, Коръҽн хҿкемнҽрен белмҽгҽн надан кешелҽрнең 



һавасына, аларның батыл гадҽтлҽренҽ иярҽ күрмҽгел! Сезлҽрдҽн һҽрбер 

җҽмҽгать ҿчен шҽригать тҿзедек һҽм диндҽ ачык юллар күрсҽттек. Ҽгҽр Аллаһ 

телҽгҽн булса, ҽлбҽттҽ, бҿтен дҿнья кешелҽрен бер диндҽ, бер юлда 

һҽммҽсен бер җҽмҽгать кылыр иде, лҽкин сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽре һҽм 

иңдергҽн Коръҽн хҿкемнҽре белҽн Аллаһ сезне сынап карарга телҽде. Шулай 

булгач, алданмагыз гҿнаһлардан саклануда һҽм савабны кҽсеп итүдҽ ярышыгыз 

һҽм ярышта алга чыгыгыз!!! Бит кайта торган җаегыз Аллаһу хозурында, анда 

сезгҽ Аллаһ хҽбҽр бирер дҿньяда вакытларыгызда Аллаһ хҿкемнҽрендҽ ихтилаф 

кылышуларыгыз белҽн. Ягъни Коръҽн хҿкемнҽрен үтҽргҽ тырыштыгызмы? Яки 

шайтан гамҽле булган бидеґҽт гамҽллҽрне үтҽргҽ тырыштыгызмы? Хҿкем каты 

булыр. 

5|49|Без сиңа Коръҽнне иңдердек кешелҽр арасында гаделлек илҽ хҿкем 

итмҽклегең һҽм ҿммҽтеңдҽ аның белҽн гамҽл кылсын ҿчен. Коръҽн хҿкемнҽренҽ 

иярергҽ телҽмҽгҽн җаһил кешелҽрнең нҽфес һаваларына, аларның ялган 

гамҽллҽренҽ иярмҽгел! Аллаһ иңдергҽн хҿкемнҽрнең кайберлҽреннҽн сине 

дүндерүлҽреннҽн, адаштыруларыннан саклан! Аларга иярсҽң, ҽлбҽттҽ, 

адаштырырлар. Ҽгҽр алар синнҽн хҿкем иттерүдҽн яки Коръҽн белҽн гамҽл 

кылудан баш тартсалар, яхшы, бҽлки Аллаһ аларның бҽгъзе гҿнаһлары ҿчен 

аларны ґҽзаб кылырга телидер. Кешелҽрнең күплҽре Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмаулары сҽбҽпле, ҽлбҽттҽ, фасыйклар. 

5|50|Ҽйҽ Коръҽн хҿкемнҽренҽ риза булмаган явыз кешелҽр җаһилият хҿкемен 

телилҽрме? Ягъни Коръҽн хҿкемнҽрен куеп, наданнарның сүзлҽрен диндҽ дҽлил 

итҽлҽрме? Адашкан кешелҽрнең сукыр гадҽтлҽрен диндҽ юл итеп алалармы? Бит 

Коръҽн белҽн гамҽл кылучы кешелҽр ҿчен Аллаһудан да күркҽмрҽк, гаделрҽк 

хҿкем итүче булырмы? Ҽлбҽттҽ, юк! 

5|51|Ий мҿэминнҽр! Яһүдлҽрне һҽм насараларны дус итеп алмагыз, дин 

эшлҽрендҽ аларны үзегезгҽ якын китермҽгез. Алар шайтан юлында бер-берсенҽ 

дуслар. Ҽгҽр берҽрегез аларга дус булса, ул кеше алардан булды, ягъни 

кҽфер булды. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ кҽферлҽргҽ дус булган залим мҿселманнарны 

туры юлга күндермҽс. (Кҽферлҽр янында туры юл, ҽлбҽттҽ, юк!) 

5|52|Яхшылап карасаң, ҽлбҽттҽ, күрерсең күңеллҽрендҽ икейҿзлелек чире 

булган мҿселманнар кҽфергҽ дус булырга, аларга иярергҽ ашыгырлар, 

"кҽферлҽрдҽн ҽйлҽнеп килҽ торган ґҽзабтан куркабыз" дилҽр. Ягъни 

кҽферлҽрдҽн куркып, аларга дус булырга тырышалар. Аллаһуның мҿэминнҽргҽ 

бер шҽһҽрне фҽтех кылуы яки кҽферлҽр зарарына, мҿэминнҽр файдасына бер эш 

кылуы ҿметле. Шул вакытта монафикълар мҿэминнҽргҽ дошман булып, 

кҽферлҽргҽ дус булганнары ҿчен, ҽлбҽттҽ, үкенерлҽр ягъни монафикълар 

алданганлыкларын эш узгач кына белерлҽр. 

5|53|Монафикъларның яшерен эшлҽре ачылгач, аларның монафикъ икҽнлеклҽрен 

белмҽгҽн мҿэминнҽр гаҗҽплҽнеп ҽйттелҽр: "Ҽйҽ ий мҿэминнҽр! Без сезнең, 

динегездҽ, сезнең белҽн бергҽ чын мҿэминнҽрбез дип, Аллаһ исеме белҽн 

ныклап ант итүчелҽр шулармы? Чын монафикъ булсалар да, без чын 

мҿселманнарбыз, дип, Аллаһ исеме белҽн ант итҽлҽрме?" – дип. Ул 

монафикъларның бҿтен гамҽле җуелды, Аллаһуның нигъмҽтлҽреннҽн киселеп, 

хҽсрҽтлҽнүчелҽрдҽн булдылар. 

5|54|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр сезнең арагыздан берҽү хак динен ташлап мҿртҽт 

булса, Аллаһ алар урынына үзенҽ сҿекле һҽм Аллаһуны сҿюче каумне тиздҽн 

китерер, алар мҿэминнҽргҽ йомшак күңелле, кҽферлҽргҽ каты күңелле 

булырлар. Алар Аллаһ юлында сугышырлар, ислам динен куҽтлҽр ҿчен бҿтен 

кҿчлҽрен куярлар һҽм куркытып шелтҽ кылучыларның шелтҽсеннҽн курыкмаслар. 

Аларның шундый булулары Аллаһуның юмартлыгыдыр, Ул аны телҽгҽн кешесенҽ 

бирер, Аллаһ киңлек һҽм белем иясе. 

5|55|Аллаһ ҽйткҽннҽн башкача булмас, ий мҿэминнҽр! Һҽр эшегездҽ ярдҽм 

бирүче хуҗагыз Аллаһудыр, иярергҽ тиешле булган остазыгыз Аллаһуның 



расүледер һҽм сезгҽ дус булырга яраклы кешелҽр – рҿкүґ, сҽҗдҽ кылып намаз 

укучы һҽм зҽкят бирүче хак мҿэминнҽрдер. 

5|56|Югарыда ҽйтелгҽнчҽ, берҽү Аллаһуга нык бирелсҽ һҽм расүленҽ дҽ 

ныклап иярсҽ һҽм чын мҿэминнҽргҽ эчкерсез дус булсалар, алар Аллаһ 

гаскҽрлҽредер, Аллаһ гаскҽрлҽре, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярдҽме белҽн җиңүчелҽр. 

5|57|Ий мҿэминнҽр! Сездҽн элек китап бирелгҽн мҿшриклҽрне һҽм Аллаһуга 

ышанмаучы кҽферлҽрне дус тотмагыз! Алар сезнең динегезне уенга саныйлар 

һҽм мҽсхҽрҽ кылалар. Аллаһудан куркыгыз! Аның хҿкемнҽрен бозудан 

сакланыгыз! Ҽгҽр хак мҿэмин булсагыз. 

5|58|Ҽгҽр сез азан ҽйтеп кешелҽрне намазга чакырсагыз, азанны һҽм намазны 

уенга саныйлар вҽ мҽсхҽрҽ итҽлҽр, алар бу эшлҽрен эшлилҽр хакны 

аңламаганнары ҿчен. (Башкаларның да аңламаучы булуын телилҽр). 

5|59|Ҽйт: "Ий китап ҽһеллҽре! Бездҽн үч алырга телисезме фҽкать Аллаһуга 

һҽм үзебезгҽ иңдерелгҽн Коръҽнгҽ һҽм элек иңдерелгҽн китапларга 

ышанганыбыз ҿчен генҽ? Ҽлбҽттҽ, сезнең күплҽрегез фасыйклар", – дип. 

5|60|Ҽйт: "Ҽйҽ сез яһүдлҽр! Сез яманлаган мҿселманнардан да яманрак 

кешелҽрдер". Хҽбҽр биримме эшлҽренҽ карата Аллаһ хозурында тиешле җҽзаны 

алу йҿзеннҽн? Алар яһүдлҽр. Аллаһ аларны лҽгънҽт кылды һҽм аларга 

ачуланды һҽм дҽ бҽгъзелҽренең сүрҽтен маймыл сүрҽтенҽ, бҽгьзелҽренең 

сүрҽтен дуңгыз сүрҽтенҽ алыштырды. Алар шайтанга ияреп Аллаһудан башкага 

гыйбадҽт кылдылар. Ул яһүдлҽр хак юлдан ерак китеп ныграк адашучылар һҽм 

ахирҽттҽ иң яман урын алар урыныдыр. 

5|61|Ҽгҽр монафикълар сезнең янга керсҽлҽр: "Иман китердек, мҿселманбыз", 

– дилҽр, ҽмма үзлҽре сезнең янга кергҽндҽ дҽ һҽм сезнең яннан чыкканда да 

имансызлардыр. Аллаһ белүчерҽк монафикъларның күңеллҽрендҽ булган 

нҽрсҽне. 

5|62|Янҽ күрҽсең алардан күбрҽге гҿнаһлы эшлҽргҽ һҽм хҽрам ашарга 

ашыгалар, нинди кабахҽт эштер аларның кылган эшлҽре. 

5|63|Ҽгҽр яһүдлҽрнең дингҽ бирелгҽн заһитлҽре вҽ дини галимнҽре аларны 

Аллаһуга каршы булган яман сүзлҽрдҽн һҽм хҽрам ашауларыннан ныклап тыйган 

булсалар, нинди яхшы булыр иде! Лҽкин тыймадылар. Аларның кылган эшлҽре 

бик тҽ яман. 

5|64|Яһүдлҽр ҽйттелҽр: "Аллаһуның кулы багъланган саран", – дип. Аллаһ 

ҽйтте: "Бҽлки аларның кулы багланган, Аллаһ юлына һҽм мохтаҗларга 

малларын бирмилҽр", – дип, һҽм лҽгънҽт ителделҽр Аллаһуга тиешсез сүзне 

ҽйткҽннҽре ҿчен. Бҽлки Аллаһуның кулы ачык, ул юмарт, телҽгҽн бҽндҽлҽренҽ 

үзе телҽгҽнчҽ бирер. Сиңа Раббыңнан иңдерелгҽн Коръҽн хҿкемнҽре 

яһүдлҽрнең күплҽренҽ хакны инкяр итүне һҽм азгынлыкны арттырыр. Янҽ 

кыямҽткҽ чаклы дҽвам иткҽн дошманлыкны вҽ ачуны алар арасына салдык. 

Һҽркайчан алар сугыш ҿчен хҽйлҽ утлары кабызсалар, Аллаһ аны сүндерде. 

Алар җир ҿстендҽ тырышып тҿрле бозыклыкны кылырлар, Аллаһ фҽсҽтчелҽрне 

һич тҽ сҿйми. 

5|65|Ҽгҽр китап ҽһеллҽре иман китереп Коръҽн белҽн гамҽл кылсалар һҽм 

Коръҽн хҿкемнҽрен бозудан саклансалар, ҽлбҽттҽ, ҽүвҽлдҽге гҿнаһларын җуяр 

идек һҽм нигъмҽтлҽр иясе булган җҽннҽтлҽргҽ кертер идек. 

5|66|Ҽгҽр алар Тҽүратны һҽм Инҗилне үзгҽртмичҽ гамҽл кылган булсалар, 

аннары Раббыларыннан иңдерелгҽн Коръҽн белҽн гамҽл кылган булсалар, 

ҽлбҽттҽ, ҿстҽн дҽ, аяк асларыннан да киң ризык ашар иделҽр. Алардан туры 

мҿэминнҽр дҽ бар, ягъни Коръҽнне кабул итеп, аның белҽн гамҽл кылучылар, 

аларның күбрҽклҽренең кылган эшлҽре бик яман, ягъни үз китапларын да 

үзгҽрттелҽр, Коръҽнне дҽ кабул итмҽделҽр. 

5|67|Ий Аллаһуның расүле! Раббыңнан иңдерелгҽн Коръҽн хҿкемнҽрен 

кешелҽргҽ ирештер! Ҽгҽр Коръҽн хҿкемнҽрен ирештереп бетерсҽң, Аллаһ 

йҿклҽгҽн пҽйгамбҽрлек бурычын үтҽгҽн булырсың, ҽмма ирештереп бетермҽсҽң 



– пҽйгамбҽрлек бурычын үтҽмҽгҽн булырсың. Аллаһ сине дошман кешелҽрнең 

шҽреннҽн саклар, мҿшриклҽрдҽн курыкма, үз эшеңне эшлҽ! Имансыз кешелҽрне 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, туры юлга күндермҽс. 

5|68|Ҽйт: "Ий китап ҽһеллҽре! Сез хак диндҽ түгелсез, хҽтта Тҽүрат, Инҗил 

һҽм Раббыгыздан иңдерелгҽн Коръҽн белҽн гамҽл кылганыгызга чаклы", – дип. 

Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа Раббыңнан иңдерелгҽн Коръҽн хҿкемнҽре: ҽлбҽттҽ, 

аларның күплҽре явызлыкны һҽм хакны инкяр итүне арттырадыр. Кҽферлҽрнең 

хакны инкяр итүлҽре ҿчен хҽсрҽтлҽнмҽ! 

5|69|Дҿреслектҽ гамҽлсез коры ышанучылар һҽм яһүдилҽр, һҽм насаралар, һҽм 

ай, кояшка яки йолдызларга табынучылар – алардан Аллаһуга һҽм ахирҽт 

кҿненҽ ышанып, Коръҽн ҿйрҽтүе буенча изге гамҽллҽр кылганнарына ахирҽттҽ 

ґҽзаб куркынычы булмас һҽм алар кҿенмҽслҽр. 

5|70|Тҽхкыйк бҽни Исраилдҽн Тҽүрат белҽн гамҽл кылырсыз дип ґҽһед алдык 

һҽм аларга рҽсүллҽр күндердек. Һҽркайчан аларга расүл килсҽ аларның 

күңеллҽре яратмый торган Аллаһуның гадел хҿкемнҽре белҽн, алар 

рҽсүллҽрнең бҽгъзелҽрен ялганга тоттылар, бҽгъзесен үтерделҽр. (Яхъя вҽ 

Зҽкҽряне). 

5|71|Алар бу кабахҽт эшлҽре ҿчен Аллаһудан фетнҽ яки ґҽзаб ирешмҽс дип 

хисап кылдылар. Туры юлны күрүдҽн күзлҽре сукыр булды, хак сүзне ишетүдҽн 

колаклары саңгырау булды. Аннары Аллаһ аларның тҽүбҽлҽрен кабул итеп 

гҿнаһларын гафу итте. Янҽ аларның күбрҽге күзсез һҽм саңгырау булдылар. 

Аллаһ күрүче аларның кылган эшлҽрен. 

5|72|Мҽрьям угълы Гыйсаны Аллаһ диючелҽр тҽхкыйк кҽфер булдылар. Бҽни 

Исраилгҽ Гыйса ҽйтте: "Минем һҽм сезнең Раббыбыз булган Аллаһуга гыйбадҽт 

кылыгыз", – дип. Бер кеше Аллаһуга мҽхлукны тиңдҽш кылса, тҽхкыйк Аллаһ 

ул кешегҽ җҽннҽтне хҽрам кылды һҽм аның кайтачак урыны уттыр. Ахирҽттҽ 

залимнҽргҽ ярдҽмче булмас. 

5|73|Аллаһ ҿчнең берсе диючелҽр, дҿреслектҽ, кҽфер булдылар. Тиңдҽше вҽ 

охшашы булмаган Аллаһудан башка һич Илаһҽ юк. Аллаһ ҿчнең берсе диючелҽр 

шул сүзлҽреннҽн тыелмасалар, ягъни тҽүбҽ итмҽсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, аларны 

рҽнҗеткүче ґҽзаб тотачак. 

5|74|Ҽйҽ ул кҽферлҽр бозык игътикатларыннан Аллаһуга тҽүбҽ итмҽслҽрме? 

Һҽм шундый зур гҿнаһлары була торып, Аллаһудан ярлыкауны сорамаслармы? 

Ҽгҽр тҽүбҽ итеп, Аллаһуның берлегенҽ иман китереп, һҽм Коръҽн белҽн гамҽл 

кылсалар, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

5|75|Мҽрьям угълы Гыйса Аллаһуның расүле булудан башка һичкем түгел, 

аларга хҽтле дҽ рҽсүллҽр килеп үттелҽр, бар да кеше затларыдыр һҽм 

Гыйсаның анасы Мҽрьям Аллаһуга һҽм расүлгҽ ышанучы бик тугъры хатын, 

Мҽрьям үзе һҽм угълы Гыйса адҽм иделҽр. Кара аларга, Гыйса турында 

аятьлҽребезне ничек ачык бҽян кылабыз! Соңра янҽ кара аларга, ничек 

тыелалар хакны кабул итүдҽн, ягъни кҿферлекне һҽм адашуны ихтыяр итҽлҽр. 

5|76|Син аларга ҽйт: "Аллаһудан башкага гыйбадҽт кыласызмы? Ул ясалма 

мҽгъбүдлҽрегез сезгҽ файданы да, зарарны да ирештерҽ алмыйлар, ҽ Аллаһ 

ишетүче һҽм белүче", – дип. 

5|77|Ҽйт: "Ий китап ҽһеллҽре! Динегездҽ хактан башка тирҽн китмҽгез, 

ягъни дҽлилсез сүз сҿйлҽмҽгез һҽм юлсыз гамҽл кылмагыз, һҽм ҽүвҽлдҽ 

адашкан һҽм күплҽрне адаштырган каумнең нҽфес-һавасына һҽм батыл 

гадҽтлҽренҽ иярмҽгез! Алар һҽммҽлҽре дҽ бертигез адаштылар", – дип. 

5|78|Бҽни Исраилнең кҽферлҽре Дауд һҽм Мҽрьям угълы Гыйса теле белҽн 

лҽгънҽт ителделҽр, маймыл һҽм дуңгыз булдылар. Бу җҽза аларга тиешле 

булды зур гҿнаһлары һҽм хаклык чигеннҽн үтеп киткҽннҽре ҿчен. 

5|79|Алар үзлҽре кыла торган бозык эшлҽрдҽн, батыл игътикатлҽрдҽн бер-

берсен тыймадылар, нинди яманлыктыр аларның эшлҽгҽн эшлҽре. 



5|80|Ҽлбҽттҽ, күрҽсең, ышанып дин тотучыларның күбрҽклҽре, кҽферлҽр ягына 

авышып аларга дус булалар, нинди ямандыр ахирҽттҽ үзлҽрен каршы алачак бу 

кҽфер эшлҽре: Аллаһу тҽгалҽнең ачуы, һҽм ґҽзабта мҽңге калулары. 

5|81|Ҽгҽр ул динчелҽр Аллаһуга пҽйгамбҽргҽ һҽм пҽйгамбҽргҽ иңдерелгҽн 

Коръҽнгҽ ныклап ышансалар, ҽлбҽттҽ, кҽферлҽрне дус тотмас иделҽр, лҽкин 

алардан күбрҽге фасыйклар. 

5|82|Яһүдлҽрне кешелҽр арасында мҿселманнарга иң каты дошман итеп 

табарсың һҽм мҿшриклҽрне мҿселманнарга каты дошман итеп табарсың. 

(Мҿшриклҽрнең иң зурысы: мҽҗүсилҽр һҽм коммунистлардыр). Без – насара 

диюче бер җҽмҽгатьне мҿселманнарга дусрак – күңеллҽре белҽн якынрак 

табарсың, алар арасында галимнҽр, габитлҽр булганы ҿчен, ҽлбҽттҽ, алар 

Коръҽн сүзлҽрен ишеткҽндҽ һич тҽкҽбберлҽнмҽслҽр. 

5|83|Ҽгҽр алар расүлгҽ иңдерелгҽн аятьлҽрне ишетсҽлҽр күзлҽреннҽн яшь 

агадыр хакны – хак дип тануларыннан, һҽм алар ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз – 

Аллаһ! Иман китердек, безлҽрне синең берлегең белҽн шҽһадҽт бирүчелҽр 

белҽн бергҽ язгыл", – дип. 

5|84|"Ни булган безгҽ Аллаһуга һҽм үзебезгҽ килгҽн хак Коръҽнгҽ 

ышанмаска, безгҽ ни булган? Ҽлбҽттҽ, ышанабыз һҽм Раббыбыз изгелҽр белҽн 

бергҽ җҽннҽткҽ кертер дип ҿмет итҽбез", – диделҽр. 

5|85|Аллаһу тҽгалҽ, аларның иман китереп мҿселман булганнары һҽм ҽйткҽн 

хак сүзлҽре ҿчен асларыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽрне бирде, алар анда 

мҽңге калырлар. Ул Җҽннҽтлҽр изгелек кылучыларның җҽзасы. 

5|86|Кҽфер булган кешелҽр безнең аятьлҽребезне ялганга тоттылар – алар 

җҽһҽннҽм ҽһеллҽре. 

5|87|Ий мҿэминнҽр! Аллаһ сезнең ҿчен хҽлҽл иткҽн пакь нҽрсҽлҽрне үзегезгҽ 

хҽрам кылмаган һҽм Аллаһ сызган сызыктан тышкары үтмҽгез! Дҿреслектҽ 

сызыктан үтүчелҽрне Аллаһ һич тҽ сҿйми. 

5|88|Вҽ ашагыз Аллаһ сезнең ҿчен хҽлҽл иткҽн пакь ризыклардан һҽм үзегез 

ышанган Аллаһудан куркыгыз, сызыктан тышкары үтүдҽн сакланыгыз! 

5|89|Аллаһ, сезне ґҽзаб кылмас уйнап ҽйткҽн антларыгыз ҿчен аны 

үтҽмҽсҽгез, мҽгҽр ґҽзаб кылыр шҽригать буенча ант ителгҽн дҿрес урында – 

ант итеп тҽ ул ант үтҽлмҽсҽ. Ул үтҽлмҽгҽн антның кҽффарҽте: ун мескенгҽ 

аш ашатмак ҿй ҽһеллҽрегез ашаган ризыкның уртача булганы белҽн, яки ун 

мескенгҽ кием кидермҽк, яки бер кол азат итмҽк, боларны эшлҽргҽ кҿче 

җитмҽсҽ, тоташ ҿч кҿн ураза тотар. Бу йҿклҽтелгҽн эшлҽр үтҽмҽгҽн 

антларыгызның кҽффарҽте, антларыгызны, ҽлбҽттҽ, үтҽгез! Ҽнҽ шулай Аллаһ 

үзенең хҿкемнҽрен сезгҽ ачык итеп аңлата, шаять шатланып, Аллаһуга шҿкер 

итҽрсез. 

5|90|Ий мҿэминнҽр! Исертҽ торган эчемлеклҽр һҽммҽсе дҽ, отыш уеннары 

һҽртҿрлесе дҽ, сынымнарга гыйбадҽт итү – Аллаһудан башка мҽхлукларга 

табыну эшлҽре, шулай ук ырымлану – багучылык эшлҽре хҽрамдыр, шайтан 

эшлҽреннҽн булган пычрак эшлҽрдер, һҽлак булудан котылмаклыгыгыз ҿчен бу 

нҽҗес эшлҽрдҽн ерак булыгыз! Саклансагыз, шаять котылырсыз – ҿстенлек 

табарсыз. 

5|91|Хҽмер эчүегез һҽм отыш уеннары уйнауыгыз белҽн, ҽлбҽттҽ, шайтан 

арагызда дошманлыкны һҽм бер-берегезгҽ һҿҗум иттерҽ торган ачуны 

булдырырга тели вҽ Коръҽн вҽгазеннҽн, намаз укудан сезне тыярга тели, 

шулай булгач, ул шайтан эше булган – нҽҗеслҽрдҽн тыеласызмы? Ҽллҽ 

тыелмыйсызмы? Ҽлбҽттҽ тыелыгыз! 

5|92|Ий мҿэминнҽр! Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итегез! һҽм шайтан эше 

булган нҽҗеслҽрдҽн сакланыгыз! Ҽгҽр итагать итүдҽн баш тартсагыз, яхшы 

белегез ки, расүлемезгҽ Аллаһ хҿкемнҽрен ачык итеп ирештерү генҽ тиешле. 

5|93|Иман китереп, изге гамҽллҽр кылып, мҿселман булган кешелҽргҽ ҽүвҽлдҽ 

эчкҽннҽре ҿчен гҿнаһ юк, ҽгҽр яңадан эчүдҽн саклансалар, иманнарын 



куҽтлҽп изге гамҽллҽр кылсалар, соңра саклансалар, янҽ иманнарын тазартып 

тҽкъвалык кылсалар һҽм дҽ изге гамҽллҽрне – яхшы эшлҽрне эшлҽсҽлҽр. Бит 

Аллаһ яхшы эшне кылучыларны сҿя. 

5|94|Ий мҿэминнҽр! Аллаһ сезне кыр хайваннарын аулау эшлҽреңдҽ, ҽлбҽттҽ, 

сынар, кайберлҽрен кулыгыз белҽн, кайберлҽрен коралыгыз белҽн тотасыз, 

Аллаһуны күрмичҽ – күргҽн кеби курыккан кешелҽрне изһар кылыр ҿчен. Ау 

хҿкемнҽрен белдергҽннҽн соң берҽү чиктҽн үтсҽ, ягъни хаҗ сҽфҽрендҽ ихрам 

баглаган хҽлдҽ кыр хайванын ауласа, ҽлбҽттҽ, аңа рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр. 

5|95|Ий мҿэминнҽр! Хаҗ сҽфҽрендҽ ихрам баглаган хҽлдҽ кыр хайваннарын 

ауламагыз! Сездҽн берегез ихрам баглаганы хҽлдҽ кыр хайванын белеп-хаслап 

үтерсҽ, аның кҽффарҽте – сезнең арагыздан ике гадел кеше, үтерелгҽн 

хайванның бҽһасе фҽлҽн чаклы, дип хҿкем итсҽлҽр, шул хак белҽн корбанлык 

алып Мҽккҽдҽ бугазлап фҽкыйрьлҽргҽ ашатыр. Яки мескеннҽргҽ тҽгам бирмҽк 

кҽффарҽттер – үтерелгҽн хайванның бҽһасе хҽтле ашатыр, я таратып бирер, 

яки тҽгам бирмҽсҽ, ураза тотар тҽгамның бер мескенгҽ ашатыр хҽтлесе – бер 

кҿн уразага хисаб ителер. Бу – кҽффарҽт ауда Аллаһ хҿкемен бозучыга җҽза 

булды, гҿнаһлы эшнең ахырын белсен ҿчен. Аллаһ гафу итте бу аңлатмага 

хҽтле ау хҿкемен бозган кешене, моннан соң берҽү ау хҿкемнҽрен бозса, ул 

кешедҽн Аллаһ ґҽзаб белҽн үч алыр, бит Аллаһ кодрҽт вҽ үч алу иясе. 

5|96|Суда яшҽгҽн хайваннарны ауламак һҽрвакыт хҽтта ихрам баглаган 

хҽлегездҽ дҽ сезгҽ хҽлҽл ителде, диңгезлҽрдҽ йҿрүчелҽргҽ файдаланырлык 

тҽгам булсын ҿчен балык вҽ башка ризык булырдай нҽрсҽлҽре диңгезнең сезгҽ 

хҽлҽл булды. Лҽкин суда үлгҽн балык хҽлҽл түгел. Сезгҽ хҽрам ителде кыр-

урман хайваннары ихрамда хҽлегездҽ. Аның хозурына кайтачак Аллаһудан 

куркыгыз, аның хҿкемнҽрен бозудан сакланыгыз! 

5|97|Аллаһу тҽгалҽ мҽсҗид Хҽрамдагы Кҽгъбҽне мҿселманнарга кыйбла кылды, 

аның белҽн ислам дине һҽм мҿселманнар каим булып яшҽр, сугышу хҽрам 

булган айларны, корбан чалуны һҽм мҽсҗид Хҽрамдагы яки хаҗдагы ачык 

ґҽлҽмҽтлҽрне мҿселманнар файдасына кылды. Коръҽндҽге бҿтен хҽбҽрлҽр сезгҽ 

сҿйлҽнҽ – дҿреслектҽ Аллаһу тҽгалҽнең җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽрне 

белгҽнлеген белүегез ҿчен, ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче. 

5|98|Бик яхшы белегез ки: Аллаһ, үзенҽ итагать итмҽгҽнлеклҽрдҽн каты 

ґҽзаб белҽн үч алучы һҽм тҽүбҽ итүчелҽрне ярлыкаучы, рҽхимле. 

5|99|Расүл г-мнең бурычы фҽкать Аллаһ хҿкемнҽрен һич үзгҽртмичҽ кешелҽргҽ 

ирештерү генҽ. Аллаһ сезнең, күрсҽтеп һҽм яшереп эшлҽгҽн эшлҽрегезне яхшы 

белҽ. 

5|100|Ҽйт: "пакь илҽ нҽҗес, хак илҽ батыл һич тигез булмас", – дип, гҽрчҽ 

сине нҽҗеснең күплеге ґҽҗҽблҽндерсҽ дҽ! Ий гакыл иялҽре! Аллаһудан 

куркыгыз – нҽҗес һҽм батыл эшлҽрдҽн сакланыгыз! Шаять ҿстенлек табарсыз – 

котылырсыз. 

5|101|Ий мҿэминнҽр! Тиешсез сораулар бирмҽгез, ҽгҽр сорауыгызга җавап 

бирелсҽ – ул җавап сезне кайгыга салыр, ҽгҽр Коръҽн иңеп торган вакытта 

яшерен нҽрсҽлҽр турында сорасагыз аның җҽвабы бирелер, тиешсез нҽрсҽлҽр 

турында сораганнарыңызны Аллаһ гафу итте инде, сорамагыз! Аллаһ 

ярлыкаучы, юаш. 

5|102|Сездҽн ҽүвҽлге каумнҽрдҽ пҽйгамбҽрлҽренҽ шундый сораулар бирделҽр – 

сорауларына җавап бирелгҽч, соңра җавапны инкяр итеп, кҽфер булып 

ҽверелделҽр. 

5|103|Аллаһ, кешелҽрнең кулындагы хайваннарга: Бҽхирҽ, Саибҽ, Вҽсыйлҽ, 

Хам дип исем бирмҽде һҽм аларны хҽрам да кылмады, лҽкин кҽферлҽр Аллаһуга 

ялганны ифтира кылдылар "бу хайваннарны Аллаһ хҽрам кылды", дип, аларның 

күплҽре аңламыйлар. 

5|104|Ҽгҽр ул җаһиллҽргҽ ҽйтелсҽ: "Аллаһ иңдергҽн Коръҽн хҿкемнҽренҽ һҽм 

расүл гамҽленҽ килегез", – дип, алар ҽйтҽлҽр: "Ата-бабаларыбызны нинди 



юлда, нинди гамҽлдҽ тапсак, шул безгҽ җитҽ, алар юлыннан чыкмыйбыз", – 

дип. Аллаһ ҽйтте: "Ҽйҿ аларның ата-бабалары хаклыктан һичнҽрсҽ белмҽүче 

һҽм туры юлга да күнелмҽүче иделҽр түгелме?" – дип. 

5|105|Ий мҿэминнҽр! Сезгҽ лязем үзегезне тҿзҽтмҽк һҽм туры юлда нык 

тормак! Ҽгҽр Коръҽн, юлында берлҽшеп таза торсагыз, адашкан кеше сезгҽ 

зарар итҽ алмас. Җыйналып кайтачак урыныгыз Аллаһу хозурында, кылган 

эшлҽрегездҽн хҽбҽр бирер. 

5|106|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр берегезгҽ үлем якынлашса, васыятьлҽрегезне 

ҽйткҽндҽ үзегездҽн ике гадел кеше шаһит булсыннар, яки мҿселман булмаган 

ике кеше шаһит булсыннар сҽфҽрдҽ йҿрегҽнегездҽ үлем хҽсрҽте ирешсҽ. Ҽгер 

шҽһитлҽрнең эше низагълы булса, яки алардан шиклҽнсҽгез, намаздан соң ике 

шаһитне алып калыгыз, үлгҽн кешенең васыятен вҽ калдырган ҽманҽтен 

ачыклар ҿчен, Аллаһ исеме белҽн акт итеп ҽйтсеннҽр: "Антыгыз белҽн дҿнья 

малым ихтияр итмҽбез, гҽрчҽ ҽманҽт тапшырган кеше якын кардҽшебез булса 

да, һҽм Аллаһ үтҽүне фарыз иткҽн Шҽһадҽтне яшермибез, ҽгҽр алдалан ант 

итсҽк, Аллаһуга гҿнаһлылардан булырбыз", – дисеннҽр. 

5|107|Тикшергҽн чакта бу ике шаһитнен үзлҽре йҿклҽп алган ҽманҽтлҽренҽ 

хыянҽт иткҽнлеклҽре ачыкланса, булган хҽлне дҿрес сҿйлҽр ҿчен алардан 

гаделрҽк ике кеше шаһит булырлар. Алар Аллаһ исеме илҽ ант итеп ҽйтерлҽр: 

"Безнең Шҽһадҽтебез ҽүвҽлге ике шаһитнең Шҽһадҽтеннҽн дҿресрҽк, 

шҽһитлегебездҽ дҿреслектҽн чыкмабыз, ҽгҽр дҿреслектҽн читкҽ чыксак, 

ҽлбҽттҽ, залимнҽрдҽн булырбыз", – дип. 

5|108|Мҽетнең васыяте хакындагы шҽһадҽттҽ күрсҽтелгҽн хҿкемебез – 

шаһитлҽрнең турылык илҽ шаһит булулары ҿчен иң якын бер юл, яки шҽһитлек 

эшлҽрендҽ ялган сҿйлҽүлҽре сҽбҽпле эш икенче гадел шҽһитлҽргҽ 

тапшырылгач, хыянҽтлҽре ҿскҽ чыгып хурлыкка тҿшүдҽн курыксыннар ҿчен 

гадел хҿкемдер. Аллаһудан куркыгыз – аның гадел хҿкемнҽрен бозудан 

сакланыгыз һҽм сезнең файдагызга сҿйлҽгҽн сүзлҽрен тыңлагыз! Аллаһу 

тҽгалҽ, хыянҽтче фҽсыйкларны туры юлга күндерми. 

5|109|Кыямҽт кҿнендҽ Аллаһ расүллҽрне җыяр ҿммҽтлҽрен хҿкем итҽр ҿчен, 

Аллаһ алардан сорар: "Сезнең Аллаһ хҿкемнҽрен ирештерүегезне ҿммҽтлҽрегез 

ничек кабул ит-телҽр?" – дип, Рҽсүллҽр ҽйтте: "Без аларның хҽлен 

белмибез, бездҽ гаепне белҽ торган белем юк. Ий Раббыбыз, ҽлбҽттҽ, Син 

бҿтен яшерен эшлҽрне белүчесең", – дип. 

5|110|Аллаһу тҽгалҽ кыямҽт кҿнне ҽйтер: "Ий Мҽрьям угълы Гыйса, без сиңа 

һҽм анаңа биргҽн нигъмҽтне бүген сҿйлҽ! Җҽбраил илҽ сиңа куҽт 

биргҽнебезне, кешелҽр белҽн бишектҽ һҽм пҽйгамбҽр булгач хикмҽтле сүзлҽр 

белҽн сҿйлҽшүеңне, мин сиңа язарга ҿйрҽткҽнемне, ислам хҿкемнҽрен, 

тҽүратны, инҗилне ҿйрҽткҽнемне, янҽ минем ҽмерем илҽ кош сурҽтен ясап аңа 

ҿрер идең, аннары минем ҽмерем илҽ кош булып очар иде, янҽ минем ҽмерем 

илҽ сукырларны күзле итҽр идең һҽм ала тҽнле кешелҽрне сҽламҽтлҽндерер 

идең, дҽхи бҽни Исраилнең мҽкереннҽн сине коткарганымны һҽм син аларга 

инҗил хҿкемнҽре вҽ ачык могҗизалар белҽн килгҽч, аларның ышанмаучылары, 

бу сихердҽн башка һичнҽрсҽ түгел, дип инкяр иткҽннҽрен сҿйлҽп бир, 

хҽтерлҽренҽ тҿшер", – дияр Аллаһу тҽгалҽ. 

5|111|Ий хҽварийон! Миңа һҽм расүлемҽ иман китерегез, дип вҽхи кылсам 

хҽварийоннар ҽйттелҽр: "Иман китердек ий Гыйса, безнең мҿселман 

булганлыгыбызга шаһит бул", – дип. 

5|112|Хҽварийоннар ҽйттелҽр: "Ий Гыйса, синең Раббыңның, безгҽ күктҽн аш 

яулыгы белҽн ризык иңдерергҽ кҿче җитҽме?" – дип. Гыйса ҽйтте: "Аллаһудан 

куркыгыз – ґҽзабыннан сакланыгыз, үзегезне бҽла-казага салмагыз! Ҽгҽр хак 

мҿэминнҽрдҽн булсагыз". 

5|113|Алар ҽйттелҽр: "Күктҽн иңгҽн ризык белҽн ризыкланырга һҽм 

күңелебезнең карарлануын телибез, дҽхи мин Аллаһуның расүле дигҽн 



сүзеңнең хаклыгын белмҽкче булабыз, янҽ ул ризыкның Аллаһудан 

иңдерелгҽнлегенҽ шҽһитлҽрдҽн булуыбызны телибез", – дип. 

5|114|Мҽрьям угълы Гыйса ҽйтте: "Ий тҽрбиячебез – Аллаһ! Безгҽ күктҽн аш 

яулыгы белҽн ризык иңдер – ризык иңгҽн кҿн ҽүвҽлгелҽребезгҽ дҽ һҽм 

ахыргыларыбызга да бҽйрҽм кҿне булсын! Янҽ минем пҽйгамбҽрлегемҽ дҽ дҽлил 

булсын! Ий Раббыбыз безне ризыкландыр, син, ҽлбҽттҽ, ризыкландыручыларның 

иң хҽерлесесең", – дип. (Күктҽн ризык иңгҽн кҿн якшҽмбе иде, шуның ҿчен 

якшҽмбе кҿн насараның бҽйрҽме булып калды). 

5|115|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Мин, ҽлбҽттҽ, сез сораган ризыкны күктҽн 

иңдерүчемен, бу ризык сезгҽ иңгҽннҽн соң Сезлҽрдҽн берҽрегез хыянҽт итсҽ, 

яки шҿкер итүне һҽм Аллаһудан иңдерелгҽнне инкяр кылып кҽфер булса, ул 

кешене галҽмнҽрдҽ һичкемне ґҽзаб кылмаган каты ґҽзаб белҽн ґҽзаб 

кылырмын", – дип. 

5|116|Янҽ Аллаһу тҽгалҽ кыямҽт кҿнендҽ ҽйтер: "Ий Мҽрьям угълы Гыйса! Син 

кешелҽргҽ ҽйттеңме, мине һҽм анамны Аллаһудан башка Илаһҽ тотыгыз", – 

дип. Гыйса ҽйтте: "Ий Раббым! Син һҽрбер кимчелектҽн пакьсең, синең хакта 

миңа муафикъ түгел сүзне ҽйтмҽк лаек түгелдер, ҽгҽр андый сүзлҽрне ҽйткҽн 

булсам, ҽлбҽттҽ, син аны белҽсең. Я Рабби, син минем күңелемдҽ булган 

нҽрсҽне, ҽлбҽттҽ, белҽсең ҽмма мин синдҽ булган нҽрсҽне белмимен. 

Ҽлбҽттҽ, Син яшерен нҽрсҽлҽрне бик яхшы белүчесең. 

5|117|Янҽ Гыйса: "Ий Раббым! Мин аларга Син ҽмер иткҽннҽн башканы 

ҽйтмҽдем, бҽлки мине вҽ сезне тҽрбия итүче Аллаһуга гына гыйбадҽт 

кылыгыз, дидем. Дҽхи мин алар арасында булганда бҿтен эшлҽренҽ шаһит 

булдым, мине күккҽ күтҽреп үтергҽн чагыңда Син аларны күзҽттең. Бит Син 

һҽрнҽрсҽгҽ шаһитсың", – диде. 

5|118|Ҽгҽр аларны ґҽзаб кылсаң – кылырсың үз бҽндҽлҽреңдер, вҽ ҽгҽр 

аларны ярлыкасаң, ҽлбҽттҽ, син кҿчле һҽм гадел хакимсең. 

5|119|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтер: "Бу кҿндҽ чын мҿэминнҽрнең, Коръҽнгҽ вҽ 

сҿннҽткҽ муафикъ – дҿрес динне тотучы мҿселманнарның дҿреслеге файда 

бирер. Аларга җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽр булыр, алар 

анда мҽңге калырлар, Аллаһ алардан разый булды һҽм алар Аллаһудан разый 

булдылар. Җҽннҽтлҽргҽ кереп, анда мҽңге калу – иң зур бҽхеткҽ ирешү. 

5|120|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽм алар арасында булган нҽрсҽлҽр Аллаһу 

тҽгалҽнең мҿлкедер, Аның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

6|1|Чын мактау – җирне вҽ күклҽрне тҿзүче Аллаһуга хас, янҽ ул 

караңгылыкны һҽм яктылыкны бар кылды. (Ике тҿрле яктылыкны бар кылды: 

берсе табигать яктылыгы – кояш, ут кеби. Икенчесе: гакыл, фикер яктылыгы 

– Коръҽн, сҿннҽт яктылыгы кеби. Вҽ ике тҿрле караңгылыкны бар кылды: 

берсе табигать караңгылыгы: кояшсызлык, утсызлык кеби. Икенчесе гакыл, 

фикер караңгылыгы – имансызлык, динсезлек кеби.) Бу хҽлдҽн соң кҽферлҽр, 

Коръҽн яктылыгыннан качып, имансызлык караңгылыгына кереп, Аллаһудан 

башканы илаһҽ тотарлар. 

6|2|Аллаһ беренче атагыз – Адҽм г-мнең тҽнен балчыктан халык кылды, соңра 

һҽрберегезгҽ гомер билгелҽде вҽ һҽрберегезгҽ билгелҽнгҽн ҽҗҽл аның 

хозурында. Шуннан соң да сез Аллаһ эшлҽренҽ шик тотасыз. 

6|3|Ул Аллаһ, җирдҽ вҽ күклҽрдҽ эш кылучы, хҿкем йҿртүче Илаһҽ, сезнең 

ачык вҽ яшерен эшлҽрегезне һҽм нҽрсҽ кҽсеп иткҽнегезне дҽ белҽ. 

6|4|Кҽферлҽргҽ Раббының аятьлҽреннҽн бер аять килсҽ, ягъни бер могъҗиза 

яки Коръҽн аяте килсҽ, алар аны инкяр итҽлҽр. 

6|5|Аларга һҽркайчан чын иманга, хак дингҽ ҿндҽүче Коръҽн аятьлҽре килсҽ, 

алар аны – ялган диделҽр. Коръҽнне вҽ мҿселманнарны мҽсхҽрҽ кылып 

кҿлүлҽренең җҽзасы аларга тиздҽн килер. 

6|6|Ҽллҽ күрмилҽрме? Алардан элек күпме кҽферлҽрне һҽлак кылдык, җир 

ҿстендҽ сезне урнаштырмаган яхшы урынга аларны урынлаштырдык һҽм күктҽн 



яңгырны да аларга кирҽгенчҽ генҽ иңдердек, янҽ аларга бакчалары астыннан 

ага торган елгалар кылдык, алай да иман китермҽделҽр, аларны гҿнаһлары 

ҿчен һҽлак иттек, һҽм алардан сон, урыннарына башка кешелҽрне 

урынлаштырдык. 

6|7|Ҽгҽр кҽферлҽр соравы буенча Коръҽн аятьлҽрен сиңа кҽгазь битлҽренҽ 

яздырып иңдергҽн булсак, аны кҽферлҽр куллары илҽ тотар иделҽр, аннары, 

бу – сихердҽн башка нҽрсҽ түгел, дип инкяр итҽр иделҽр. 

6|8|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Кҽшки Мухҽммҽдкҽ фҽрештҽ иңгҽн булсачы, аның хак 

пҽйгамбҽр икҽнлеген безгҽ ҽйтер иде", – дип. Аллаһ ҽйтте: "Ҽгҽр без 

аларга фҽрештҽ иңдерсҽк, ҽлбҽттҽ, аларны һҽлак итү белҽн эш тҽмам булыр 

иде, фҽрештҽ иңгҽннҽн соң аларга һичнҽрсҽ ҿчен вакыт бирелмҽс". 

6|9|Ҽгҽр пҽйгамбҽрне фҽрештҽдҽн кылсак, ҽлбҽттҽ, аны ир кыяфҽтендҽ кылыр 

идек, алар кешелҽр кигҽн киемне кияр иделҽр. 

6|10|Синнҽн ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽр дҽ шулай мҽсхҽрҽ кылындылар, аларга да 

мҽсхҽрҽ кылганнары хҽтле мҽсхҽрҽ ителергҽ, хҿкем итенделҽр, җҽзасын 

алырлар. 

6|11|Ҽйт: "Җир ҿстендҽ йҿрегез һҽм яхшылап карагыз! Аллаһ вҽ расүллҽр 

хакында ялган сҿйлҽүчелҽрнең хҽле ничек тҽмам булган?" – дип. (Мҿшриклҽр, 

Мухҽммҽд г-мне мҽсхҽрҽ кылып, тҿрлечҽ золым итеп тҽ кешелҽрне исламга 

чакырудан туктата алмагач, патша итҽбез, күп мал бирҽбез, ташла бу 

эшеңне, диделҽр). Аллаһу тҽгалҽ аларга түбҽндҽге аять белҽн җавап бирде. 

6|12|Ҽйт: "Җирдҽге вҽ күктҽге нҽрсҽлҽр кемнеке? Һичкемнеке түгел фҽкать – 

Аллаһу тҽгалҽнеке", – дип. Аллаһ үзе телҽгҽн бҽндҽлҽренҽ рҽхмҽт кылуны 

үзенең ҿстенҽ йҿклҽде. Булачагында шиклҽнергҽ дҽ урыны юк – кыямҽт 

кҿнендҽ, ҽлбҽттҽ. Аллаһ һҽммҽгезне дҽ хҿкем итҽр ҿчен җыяр. Ахирҽттҽ 

үзлҽрен мҽңгелек хҽсрҽткҽ саласы кешелҽр дҿньяда чакларында Коръҽнгҽ 

ышанмаслар, яки ышанып та гамҽл кылмаслар. 

6|13|Кич тҽ вҽ кҿндез дҽ Аллаһ тҽрбиясе белҽн карар тапкан мҽхлуклар 

һҽммҽсе Аллаһу тҽгалҽнеке. Вҽ ул ишетүче һҽм белүче. 

6|14|Ҽйт: "Җирне вҽ күклҽрне тҿзүче Аллаһуны ташлап, бер зҽгыйфь мҽхлукны 

үземҽ ярдҽмче һҽм Илаһҽ итеп алыйммы? Аллаһ бҿтен мҽхлукны ризыкландыра, 

ҽмма үзе ризыкланмый – аңа ризык кирҽкми, дип, мин мҿселман булган 

кешелҽрнең беренче мҿселманы булу белҽн һҽм дҽ мҿшриклҽрдҽн булмау белҽн 

Аллаһудан боерылдым", – диген! 

6|15|Ҽйт: "Ҽгҽр мин бидеґҽтче-мҿшриклҽргҽ ияреп, тҽрбиячем булган Аллаһу 

тҽгалҽнең хҿкемнҽренҽ хилафлык кылсам, ҽлбҽттҽ, олугъ кыямҽт кҿненең 

ґҽзабыннан куркамын", – дип. 

6|16|Хисаб кҿнендҽ берҽүдҽн ґҽзаб алынса – гафу ителсҽ, тҽхкыйк ул кешегҽ 

Аллаһ рҽхмҽт кылды. Ул кҿндҽ ґҽзабтан котылу – ачык ҿстенлек табу, югары 

дҽрҽҗҽгҽ ирешүдер. 

6|17|Ҽгҽр Аллаһ, сиңа нинди булса да зарар ирештерсҽ, ул зарардан котылу 

ҿчен сиңа юл ачучы булмас, мҽгҽр Аллаһ үзе ачар, вҽ ҽгҽр Аллаһ, сиңа 

хҽерле эшне ирештерсҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽр эшкҽ кадир. 

6|18|Вҽ ул Аллаһ, катлары ҿстеннҽн эш йҿртүдҽ кадирдер, вҽ ул һҽр эш 

ҿстеннҽн хҿкем йҿртүче һҽм бҿтен вҿҗүдтҽн хҽбҽрдар. 

6|19|Шҽһадҽт бирү гозереннҽн нинди шҽһадҽт олугърак – дип сора! Ҽлбҽттҽ, 

"ҽшһҽдү ҽллҽ илҽһҽ иллҽл-лаһү" дип шҽһадҽт бирү, Аллаһуның барлыгына һҽм 

берлегенҽ шаһит булу, башка нҽрсҽлҽргҽ шаһит булудан олугьрак. Ҽмма 

Аллаһуның бҿтен мҽхлуклар хҽленҽ шаһит булуы бҿтен Шҽһадҽтлҽрдҽн 

олугърактыр. Ҽйт: "Аллаһ минем белҽн сезнең арада шаһит, вҽ миңа 

Аллаһудан Коръҽн вҽхий ителде – сезне һҽм һҽрбер Коръҽн ирешкҽн каумне 

Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытмаклыгым ҿчен", – дип. (Курыккан кеше, Коръҽн 

белҽн гамҽл кыла да, җҽһҽннҽм утыннан котыла. Курыкмаган кеше Коръҽн 

белҽн гамҽл кылмыйча җҽһҽннҽмгҽ керҽ.) Ий метриклар! Аллаһ белҽн тагын 



бер илаһҽ бар дип шҽһадҽт бирҽсезме? Ҽйт: "Мин Аллаһудан башка тагын бер 

илаһҽ бар дип шҽһадҽт бирмимен", – дип, янҽ ҽйт: "Ҽлбҽттҽ, ул – тиңдҽше, 

иптҽше юк бер генҽ илаһҽдер, ҽлбҽттҽ, мин сез Аллаһуга тиңдҽш кылган 

нҽрсҽлҽрдҽн бизгүчемен", – дип. 

6|20|Китап бирелгҽн яһүд вҽ насара Мухҽммҽдне үз балаларын белгҽн кеби 

белҽлҽр. Алар үзлҽрен хҽсрҽткҽ салдылар, инде иман китермҽслҽр. 

6|21|Аллаһуга ялганны ифтира кылган яки аның аятьлҽрен ялган дигҽн 

кешедҽн дҽ залимрҽк кеше бармы? Залимнҽр, шиксез, Аллаһ ґҽзабыннан котыла 

алмаслар. 

6|22|Кыямҽт кҿнендҽ һҽммҽлҽрен дҽ хҿкемгҽ җыярбыз, соңра ҽйтербез 

мҿшриклҽргҽ: "Аллаһуның тиңдҽше бар дип низаглашкан илаһҽгыз кайда, 

күрсҽтегез", – дип. 

6|23|Мҿшкирлҽр хҿкем ителгҽндҽ: "Ий тҽрбиячебез Аллаһ! Без дҿньяда 

чагыбызда мҿшриклҽрдҽн булмадык", – дип үзлҽренең мҿшриклеклҽрен инкяр 

итүлҽре үзлҽренҽ фетнҽ булыр – ягъни дҿньяда кирелҽнеп мҿшриклек белҽн 

мҿбтҽлҽ булдылар, ахирҽттҽ шул гаеплҽрен инкяр итеп, ґҽзаб ҿстенҽ – 

ґҽзабны кҽсеп итҽрлҽр. 

6|24|Карагыл! Ничек үз ҿслҽренҽ ялган сҿйлилҽр ягъни Аллаһу хозурына 

баргач та хакны катлап-катлап инкяр итеп, үзлҽренең ялганчы икҽнлеклҽрен 

үзлҽре ныгыталар. Аллаһуга ифтира кылып, Аллаһудан башканы илаһҽ тоткан 

нҽрсҽлҽре алардан бизде. 

6|25|Алардан кайберлҽре синең сүзеңне тыңларлар, лҽкин сүзнең тҿп 

мҽгънҽсенҽ тҿшенмҽслҽр, шул сҽбҽпле Аллаһ хҿкемнҽрен кабул итмҽслҽр. 

Соңра күңеллҽренҽ аңламаулык пҽрдҽсен кордык, аңламаслар, колакларына 

ишетмҽүлек пҽрдҽсен кордык, хак сүзне ишетмҽслҽр. Ҽгҽр алар Аллаһуның 

могҗизаларын күрсҽлҽр, берсенҽ дҽ ышанмыйлар, бу Коръҽн ҽүвҽлгелҽрдҽн 

калган хикҽялҽрдҽн башка нҽрсҽ түгел диюче кҽферлҽр, хҽтта яныңа килсҽлҽр 

хакны инкяр итеп, ялганны яклап синең белҽн бҽхҽслҽшҽлҽр. 

6|26|Ул динсезлҽр, исламны кабул итүдҽн, Коръҽн белҽн гамҽл кылудан 

кешелҽрне тыялар һҽм үзлҽре дҽ Коръҽннҽн бик ераклар. Алар бу эшлҽре 

белҽн аңламыйча, үзлҽрен генҽ һҽлак итҽлҽр, лҽкин сизмилҽр. 

6|27|Ҽгҽр аларның җҽһҽннҽм уты эчендҽ тукталып, калганнарын күрсҽң, бик 

ҽче хҽсрҽт белҽн ҽйтерлҽр: "Ий кҽшки без дҿньяга кире кайтарылсакчы, 

Раббыбызның аятьлҽрен инкяр итмҽгҽн булсакмы һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылып 

камил мҿэмин булган булсакмы", – дип. 

6|28|Бҽлки аларның ҽүвҽлдҽ яшереп эшлҽгҽн эшлҽре ахирҽттҽ ачыкланыр. Ҽгҽр 

алар дҿньяга кире кайтарылсалар, ҽлбҽттҽ, ҽүвҽлдҽ Аллаһ тыйган кҿферлек 

вҽ азгынлык юлларына тҿшҽр иделҽр, ҽгҽр дҿньяга кире кайтарылсак, Коръҽн 

белҽн гамҽл кылып, камил мҿэмин булыр идек – дигҽн сүзлҽрендҽ, ҽлбҽттҽ, 

ялганчылардыр. 

6|29|Ул имансызлар, дҿньяда яшҽвебездҽн башка яшҽү юк, үлгҽннҽн соң 

терелүчелҽрдҽн түгелбез, дилҽр. 

6|30|Ҽгҽр Аллаһу хозурында хҿкем ителү ҿчен басып торганнарын күрсҽң, шул 

вакытта Аллаһ ҽйтер: "Ҽйҽ! Үлгҽннҽн соң терелү хак булмадымы?" – дип. 

Алар ҽйттелҽр: "Бҽлки, ий Раббыбыз, үлгҽннҽн соң терелү хак булды", – 

дип. Инде аларга Аллаһ ҽйтер: "Алай булгач Коръҽнне вҽ үлгҽннҽн соң 

терелүне инкяр итүегез сҽбҽпле җҽһҽннҽм ґҽзабы татыгыз", – дип. 

6|31|Үлгҽннҽн соң терелеп, Аллаһуга хҿкемгҽ баруны инкяр итеп, Аллаһ 

йҿклҽгҽн бурычларны үтҽмҽүчелҽр тҽхкыйк һҽлак булдылар. Кҿтмҽгҽндҽ алар 

ҿстенҽ кыямҽт килсҽ, шул вакытта ҽйттелҽр: "Вҽй-үкенеч! Безгҽ хҽсрҽт-

һҽлакҽтлек килде бит, дҿньяга алданып, ахирҽткҽ хҽзерлҽнмҽвебез сҽбҽпле", 

– дип. Алар гҿнаһларын аркаларына йҿклҽп, Аллаһу хозурына килерлҽр. Ҽґҽһ 

булыгыз! Аларның дҿньядан алып килгҽн йҿклҽре нинди яман йҿктер. 



6|32|Дҿнья тереклеге алдый торган уенчыклардан башка нҽрсҽ түгелдер. 

(Дҿнья балалар уенчыгы кеби: уенчыклар ничаклы матур булсалар да, балалар 

туйганчы уйныйлар да, аннары ташлап китҽлҽр. Дҿнья да нҽкъ шулайдыр: 

кешелҽр дҿнья белҽн уйныйлар, аннары, гомерлҽре беткҽч, ташлап китҽлҽр). 

Ҽмма ахирҽт йорты Аллаһ хҿкемнҽрен бозудан сакланучы тҽкъва кешелҽр ҿчен 

хҽерледер. Ҽйа! бу хакта гакылларыгызны эшлҽтмисезме? Ахирҽтнең дҿньядан 

артык икҽнен аңламыйсызмы? 

6|33|Тҽхкыйк белҽбез кҽферлҽрнең каршы сҿйлҽгҽн сүзлҽре – сине борчыган, 

лҽкин борчылма! Чҿнки алар сине ялганчыга чыгара алмыйлар, вҽ лҽкин 

залимнҽр Аллаһ аятьлҽрен инкяр итҽлҽр, җҽзасын татырлар. 

6|34|Тҽхкыйк синнҽн ҽүвҽлге рҽсүллҽргҽ дҽ ялганчы диделҽр, ул расүллҽр, 

кҽферлҽрнең аларга ялганчы диюлҽренҽ һҽм җҽберлҽүлҽренҽ сабыр итеп 

түзделҽр, хҽтта ярдҽмебез имгҽнче. Аллаһуның вҽгъдҽлҽрен үзгҽртүче юк, 

аның ҽмерлҽре вакытында килер. Тҽхкыйк сиңа рҽсүллҽрнең хҽбҽре килде 

ягъни рҽсүллҽргҽ каршы кҿрҽшкҽн кҽферлҽр Аллаһ ґҽзабы белҽн һҽлак 

булдылар. 

6|35|Вҽ ҽгҽр кҽферлҽрнең исламнан баш тартулары сиңа авыр булса, ҽгҽр 

җиргҽ тишек тишҽргҽ вҽ күккҽ менҽр ҿчен баскыч ясарга кҿчең җитсҽ – 

кҽферлҽргҽ могҗиза күрсҽтер идең. Ягъни җир астына тҿшеп вҽ күккҽ менеп 

могҗизалар күрсҽтсҽң дҽ, иман китерҽчҽк түгеллҽр. Ҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ 

телҽсҽ, ҽлбҽттҽ, аларның һҽммҽсендҽ. Коръҽн юлына җыяр иде, лҽкин 

телҽмҽде. Син җаһиллҽрдҽн – наданнардан булмагыл! Ягъни Аллаһ күндермҽгҽн 

кешелҽрне туры юлга – ислам диненҽ күндерҽм дип хыялланма һҽм тырышма да, 

булмас. 

6|36|Хак сүзлҽрне – тҿп мҽгънҽсенҽ тҿшенеп, тыңлаган кешелҽр генҽ кабул 

итҽрлҽр. Дҿньяда яшҽгҽн чакларында ук мҽет булып яшҽгҽн кҽферлҽрне Аллаһ 

тергезү кҿнендҽ тергезер, аннары Аллаһуга кайтырлар. 

6|37|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Кҽшки Мухҽммҽдкҽ Раббысыннан аның пҽйгамбҽрлеген 

дҿреслҽүче могҗиза иңдерелсҽче", – дип. Син аларга ҽйт: "Тҽхкыйк Аллаһ 

кадир могҗиза иңдерергҽ, лҽкин аларның күберҽге белмилҽр. Ягъни могҗизага 

ышанмаган кешелҽргҽ могҗизага ияреп ґҽзаб килгҽнен белмилҽр. 

6|38|Җирдҽге тҿрле хайваннар һҽм ике канатлары белҽн оча торган кошлар 

сезнең кеби җҽмҽгать булудан башка нҽрсҽ түгеллҽр. Ягъни үз җенеслҽре 

белҽн җҽмҽгать булып яшилҽр, һҽрбере үз хҽллҽре белҽн мҽшгульлҽр һҽм 

Аллаһуны да зекер итҽлҽр. Лҽүхүл-мҽхфузъдагы китапта язмыйча һичнҽрсҽне 

калдырмадык, соңра һҽр мҽхлук кубарылып Раббыларына кайтырлар. 

6|39|Безнең аятьлҽребезне ялган диючелҽр, хак сүзлҽрне ишетүдҽн 

саңгыраулар, хак сүзлҽрне сҿйлҽүдҽн телсезлҽр, шуның ҿчен алар адашу 

караңгылыгындалар. Аллаһ үзе телҽгҽн кешене Коръҽннҽн гафил итеп хак 

юлдан адаштырыр, һҽм үзе телҽгҽн бҽндҽсен Коръҽн белҽн гамҽл кылдырыр да 

– туры юлга күндерер. 

6|40|Бидеґҽтче мҿшриклҽргҽ ҽйткел: "Белҽсезме, ҽгҽр Аллаһудан башка да 

Илаһҽ бар дигҽн сүзегез дҿрес булса – Аллаһуның каты ґҽзабы яки 

куркынычлы кыямҽт сезгҽ килгҽндҽ үзегез Илаһҽ тоткан бер мҽхлуктан ярдҽм 

сорарсызмы? Ҽлбҽттҽ, бу эшне эшлҽмҽячҽксез. 

6|41|Бҽлки сез куркынычлы вакытларда Аллаһуның үзенҽ түбҽнчелек илҽ 

коллык күрсҽтҽсез һҽм ярдҽмне дҽ Аллаһудан гына сорыйсыз. Ҽгер Аллаһ 

телҽсҽ сораган нҽрсҽгезгҽ юл ачар. Куркынычлы вакытларда ясалма, ялган 

илаһҽгызны онытасыз. 

6|42|Ий Мухҽммҽд г-м, тҽхкыйк синнҽн ҽүвҽл булган ҿммҽтлҽргҽ дҽ расүллҽр 

җибҽрдек, лҽкин алар инкяр иттелҽр, без аларны ачлык вҽ башка авырлыклар 

белҽн җҽзаладык шаять түбҽнчелек белҽн Аллаһуга итагать итҽрлҽр дип. 

6|43|Ҽгҽр аларга бездҽн авырлыклар ирешкҽн чакта түбҽнчелек илҽ Аллаһуга 

коллык күрсҽтсҽлҽр Аллаһ аларны ґҽзаб кылмас иде, лҽкин күңеллҽре 



имансызлыктан каралып катты һҽм шайтан аларга Аллаһуга каршы булган 

эшлҽрен изге итеп күрсҽтте. 

6|44|Алар Аллаһуның вҽгазьлҽрен һҽм ґҽзаб белҽн куркытуын онытсалар – 

дҿньяви эшлҽрендҽ уңышларга юл ачтык, хҽтта алар Аллаһ биргҽн нигъмҽт 

белҽн шатланыр һҽм мактаныр булдылар, лҽкин Аллаһуга шҿкер итүне вҽ 

гыйбадҽт кылуны оныттылар. Шул вакытта без аларны аңсыздан ґҽзаб белҽн 

тоттык, алар ҿметсезлҽнеп хҽсрҽтлҽнүчелҽрдҽн булдылар. 

6|45|Золым итүче каумнең ахыры киселде. Хакыйкый мактау бҿтен галҽмнҽрне 

тҽрбиялҽүче Аллаһуга тиешле. 

6|46|Ҽйт: "Ий Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы гафиллҽр! Күрҽсезме, фикерлҽп 

карыйсызмы? Ҽгҽр Аллаһ колакларыгызны һҽм күзлҽрегезне бҿтенлҽй томалап 

куйса, Аллаһудан башка тагын Илаһҽ бармы? Бу нҽрсҽлҽрне сезгҽ кайтарып 

бирерлҽр. Карагыл дҽлиллҽрне ничек ачык аңлатабыз, шуннан соң да алар 

аңламыйлар, хактан баш тарталар. 

6|47|Ҽйт: "Күрдегезме, ҽгҽр Аллаһ ґҽзабы сезгҽ сиздермҽстҽн кинҽт кенҽ 

килсҽ, яки күренеп килсҽ, котыла алырсызмы? Аллаһ ґҽзабы белҽн залим 

каумнҽр генҽ һҽлак буладыр." 

6|48|Рҽсүллҽрне җҽннҽт белҽн шатландыручы вҽ җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн 

куркытучы итеп кенҽ күндерҽбез. Иман китереп Коръҽн юлы белҽн тҽрбиялҽнеп 

тҿзҽлгҽн мҿэминнҽргҽ ахирҽттҽ курку һҽм кайгы булмас. 

6|49|Аятьлҽребезне ялган диючелҽр, аларны ґҽзаб тотар игътикатлары һҽм 

эшлҽре бозык булу ҿчен. 

6|50|Ҽйт: "Мин сезгҽ ҽйтмимен Аллаһ хҽзинҽлҽре минем кулымда һҽм яшерен 

нҽрсҽлҽрне белҽмен вҽ һҽм мин фҽрештҽмен", – дип, ("Аллаһ хазинҽлҽре 

минем кулда булса, ни сорасагыз, шуны бирер идем, яшерен нҽрсҽлҽрне 

белсҽм, һҽрбер соравыгызга җавап бирер идем, фҽрештҽ булсам, кешелҽр эшли 

алмаган эшлҽрне эшлҽр идем", – диде). Диндҽ һичкемгҽ, һичнҽрсҽгҽ 

иярмимен, мҽгҽр миңа Аллаһудан вҽхи ителгҽн сүзлҽргҽ генҽ иярҽмен. Ҽйт: 

"Күзле белҽн сукыр бертигез булырмы? Коръҽн сүзлҽрен аңлар ҿчен фикерлҽп 

карамыйсызмы?" – дип. 

6|51|Үлгҽннҽн соң кубарылып, Раббылары алдында хҿкем ителүдҽн 

куркучыларны – җҽһҽннҽм ґҽзабының катылыгы белҽн куркыт! Аларга анда 

Аллаһудан башка хуҗа һҽм шҽфкать итүче булмас, шаять Аллаһуга тҽкъвалык 

кылырлар. (Мҿшриклҽрнең байлары, Мухҽммҽд г-мгҽ: "Ҽгҽр яныңнан 

фҽкыйрьлҽрне кусаң, без сиңа иярербез", – диделҽр. Аларның сүзенҽ карап 

янындагы фҽкыйрьлҽрне кумакчы булды. Шул хакта түбҽндҽге аять инде. 

6|52|Аллаһ ризалыгын ҿстҽп кҿндезлҽрен вҽ кичлҽрен Раббыларына гыйбадҽт 

кылган зҽгыйфь яки фҽкыйрь мҿэминнҽрне яныңнан кума! Ул кҽферлҽрнең 

гамҽленнҽн һичнҽрсҽне хисап итмҽк сиңа тиеш түгел һҽм синең гамҽлеңнҽн 

һичнҽрсҽне хисап итмҽк аларга тиеш түгел. Дошманнар сүзенҽ карап, 

фҽкыйрьлҽрне яныңнан кума! Ҽгҽр кусаң, залимнҽрдҽн булырсың. 

6|53|Ҽнҽ шулай фҽкыйрьлҽр хакында байларны фетнҽлҽндердек, ул байлар 

ҽйтсеннҽр ҿчен: "Ҽйҽ шул фҽкыйрь кешелҽрне безнең арадан Аллаһ җҽннҽт 

белҽн ингам кылдымы", – дип. Нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итүчелҽрне Аллаһ 

белүчерҽк түгелме? Нигъмҽтлҽрнең иң зурысы ислам динедер, шҿкер итүнең иң 

зурысы ислам динен дҿрес тотудыр. 

6|54|Ҽгҽр безнең аятьлҽребезгҽ ышанучылар синең яныңа килсҽлҽр, вҽгазь 

тыңламак яки белем алмак ҿчен, син аларга: "Сезгҽ Аллаһуның сҽламе 

булсын! Сезгҽ рҽхмҽт кылуны Раббыгыз ҿстенҽ алды, сездҽн берҽү наданлык 

белҽн бозык эшлҽрне кылса, аннары тҽүбҽ итеп тҿзҽлсҽ, тҽхкыйк Аллаһ 

ярлыкаучы һҽм рҽхимле." 

6|55|Ҽнҽ шулай аятьлҽребезне кешелҽргҽ ачык итеп бҽян кылабыз азгыннарның 

адашу юлы ачык беленсен ҿчен. 



6|56|Ҽйт: "Ий мҿшриклҽр, сез гыйбадҽт кыла торган Аллаһудан башка нҽрсҽгҽ 

гыйбадҽт кылудан мин бик каты тыелганмын Аллаһ тарафыннан", – дип, янҽ 

ҽйт: "Ий мҿшриклҽр, сезнең нҽфеслҽрегез телҽгҽн бозык эшлҽргҽ, ялган 

динегезгҽ, батыл гадҽтлҽрегезгҽ иярҽчҽк түгелмен, ҽгҽр сезгҽ иярсҽм, 

тҽхкыйк адаштым һҽм туры юлга күнелүчелҽрдҽн булмамын". 

6|57|Ҽйт: "Мин Раббымнан күрсҽтелгҽн дҽлиллҽр белҽн генҽ эш кылам, лҽкин 

сез ул хак булган дҽлиллҽрне ялган дисез, сез талҽп иткҽн ґҽзаб минем 

ихтыярымда түгел. Һҽлак итүче ґҽзаб белҽн хҿкем итү Аллаһудан башка 

затның кҿчендҽ түгел, Аллаһ хакны бҽян кыла вҽ ул хакны батылдан 

аеручыларның хҽерлесе. 

6|58|Ҽйт: "Ҽгҽр сез ашыгып талҽп иткҽн ґҽзаб минем ихтыярда булса иде, 

ҽлбҽттҽ, арабызда хҿкем булып тиешле ґҽзабны алыр идегез, Аллаһ 

залимнҽрнең эшен белҽ. 

6|59|Яшерен нҽрсҽлҽрнең ачкычлары Аллаһ кулында, аларны Аллаһудан башка 

белүче булмас, вҽ ул корыда һҽм суда булган нҽрсҽлҽрне белҽ, янҽ агачтан 

бер яфрак тҿшсҽ, аны ул белҽ, дҽхи туфрак астында кечкенҽ бер орлык булса 

һҽм җирнең ҿстендҽ я эчеңдҽ аз гына юешлек я корылык булса, ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ аларны алдан ук белеп, Лҽүхүл-мҽхфузъда язып куймыштыр. 

6|60|Ул Аллаһ сезне кичтҽ-тҿнлҽ үтерҽ һҽм кҿндез ни эшлҽгҽнегезне белҽ, 

соңра рухларыгызны үзегезгҽ кайтарып сезне тергезер, билгелҽнгҽн 

гомерегезнең мҿддҽте тҽмам булыр ҿчен, гомерлҽрегез тҽмам булгач, кайта 

торган урыныгыз Аллаһ алдында, аннары кылган гамҽллҽрегез белҽн Ул 

үзегезне таныштырыр. 

6|61|Ул – Аллаһ коллары ҿстеннҽн кадир вҽ сезгҽ сакчы фҽрештҽлҽрең 

күндерер, алар сезнең гамҽлегезне язарлар. Инде берегезгҽ үлем килсҽ, без 

күндергҽн фҽрештҽлҽр аның рухын алыр фҽрештҽлҽр килгҽч, һич миһлҽт 

бирелмҽс күз йомып-ачарга вакыт калмас. 

6|62|Үлгҽннҽн соң кешелҽр хак хуҗалары булган Аллаһуга кайтарылырлар. 

Ҽґҽһ булыгыз, хҿкем итү Аллаһ эше вҽ ул хисап кылучыларның ашыгучырагы. 

6|63|Ҽйт: "Корыда һҽм диңгездҽ караңгылыктагы куркынычлардан сезне кем 

коткарыр?". Ул коткаручы заттан түбҽнчелек белҽн ҽшкҽрҽдҽ һҽм яшерендҽ 

һҽлакҽтлектҽн коткаруын сорыйсыз, ҽгҽр бу һҽлакҽтлектҽн коткарса, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһуга итагать итеп һҽм гыйбадҽт кылып шҿкер итүчелҽрдҽн булыр 

идек, дисез. 

6|64|Ҽйт: "Ул һҽлакҽтлеклҽрдҽн фҽкать Аллаһ үзе генҽ коткаручы һҽм 

авырлыклардан азат итүче, соңра Аллаһудан башканы Илаһҽ тотып мҿшрик 

буласыз", – дип. 

6|65|Ҽйт: "Ҿстегездҽн вҽ аяк астыгыздан сезгҽ ґҽзаб җибҽрергҽ яки сезгҽ 

азган халыкны аралаштырырга Аллаһ, ҽлбҽттҽ, кадир", – дип. Ягъни 

мҿселманнарның – кҽферлҽргҽ яки батыл диндҽ булганнарга яки ислам динен 

бозучы бидеґҽтче мҿселманнарга аралашулары – шулдыр һҽлакҽтлек. 

6|66|Синең каумең Коръҽнне ялган диделҽр, хҽлбуки ул Коръҽн – хак. "Мин 

сезне дингҽ кҿчлҽп кертүче вҽкил түгелмен", – диген. 

6|67|Коръҽндҽ хҽбҽр бирелгҽн һҽрнҽрсҽнең урыны һҽм вакыты бар, Коръҽндҽ 

ҽйтелгҽн сүзлҽрнең хак икҽнлеген тиздҽн белерсез. 

6|68|Ҽгҽр аятьлҽребезне яманлап сҿйлҽүчелҽрне күрсҽң, хҽтта башка сүзгҽ 

күчкҽннҽренҽ чаклы алар янында торма, кит! Вҽ ҽмма алардан киселү 

хакындагы Аллаһ хҿкемен шайтан сиңа оныттырса, хҽтереңҽ тҿшү белҽн кит, 

залим каумнҽр янында тормагыл. 

6|69|Коръҽн белҽн гамҽл кылучы тҽкъва мҿэминнҽргҽ лязем түгел Коръҽн 

юлында булмаган кешелҽрнең эшен яки гҿнаһын хисап, кылу, лҽкин Аллаһ 

ґҽзабыннан саклансыннар ҿчен вҽгазьлҽнү лязем. 

6|70|Ий Мухҽммҽд г-м яки аның ҿммҽте! Диннҽрен уенчык итеп тоткан һҽм 

Аллаһ хҿкемнҽрен җиңелгҽ санаган вҽ дҿньяга алданган кешелҽрдҽн кисел, 



алардан саклан! Имансыз, динсез яшҽп һҽлак булмасыннар ҿчен аларны вҽгазь 

кыл! Бит ґҽзабтан котылу ҿчен Аллаһудан башка ярдҽм бирүче хуҗа вҽ 

шҽфкать итүче зат юк, Коръҽн белҽн гамҽл итмҽгҽн кеше дҿньядагы бҿтен 

байлыкны җҽһҽннҽмнҽн котылу ҿчен бирсҽ, кабул булмас һҽм ґҽзабтан чыга 

алмас. Ҽнҽ шундый кешелҽр Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча һҽлакҽтлекне кҽсеп 

итүчелҽр, исламга кҿферлек кылганнары ҿчен аларга җҽһҽннҽм ґҽзабы һҽм 

эчҽргҽ пычрак, кайнар су булыр. 

6|71|Ҽйт: "Безгҽ файданы да, зарарны да ирештерҽ алмый торган затка 

гыйбадҽт кылыйкмы Аллаһудан башка? Аллаһ безне туры юлга күндергҽннҽн соң 

бу туры юлны ташлап, ҽүвҽлге адашуыбызга кире кайтыйкмы? Шайтаннарның 

алдавы белҽн кырда яки урманда адашып аптырап калган кешелҽр кеби, ул 

адашып аптыраган кешенең адашмаган юлдашлары да бар, алар чакырырлар: 

"Кил, туры юл монда", – дип. Ҽйт: "Ҽлбҽттҽ, Аллаһ Һидҽяте генҽ Һидҽят, 

янҽ бҿтен галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһуга итагать итеп, чын мҿселман 

булырга Аллаһудан боерылдык", – дип. 

6|72|Янҽ намазларны вакытында үтҽү белҽн боерылдык, Аллаһуга тҽкъвалык 

кылыгыз! Ул – Аллаһы ки, кубарылып аның хозурына барырсыз. 

6|73|Ул – Аллаһ Җир вҽ Күклҽрне халык кылды хаклык белҽн вҽ кубарылачак 

кҿнне "бар бул дияр – бар булыр", ягъни терелегез дияр – һҽммҽ кеше 

терелер. Вҽ Аның сүзе хак, сабиттер, бул дигҽне булыр. Исрафил суры 

ҿрелгҽн кҿндҽ бҿтен кешелҽр ҿстеннҽн патшалык Аныкы, Ул яшерен вҽ ҽшкҽрҽ 

нҽрсҽлҽрне белүче, янҽ Ул гадел хҿкем итүче, һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽрдар. 

6|74|Янҽ игътибар итегез! Ибраһим атасы Азарга ҽйтте: "Сынымнарны Илаһҽ 

дип белеп, аларга гыйбадҽт итҽсезме? Тҽхкыйк сине вҽ каумеңне адашмакта 

күрҽмен", – дип. 

6|75|Ҽнҽ шулай Ибраһимга кауменең эшен күрсҽткҽнебез кеби, Җир вҽ 

Күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽрне – могҗизаларны аңа күрсҽттек, Аллаһу тҽгалҽнең 

бҿтен эшлҽренҽ якыннан – шиксез ышанучылардан булсын ҿчен. 

6|76|Кич караңгы булгач, Ибраһим йолдызларны күрде, йолдызларга гыйбадҽт 

кылырга ярамаганлыкны аңлатыр ҿчен хҽйлҽ корып, бу сүзлҽрне ҽйтте: 

"Йолдызга ишарҽ кылып, бу йолдыз минем Раббым", – диде, иртҽн йолдыз 

югалгач, мҿшриклҽр янына килгҽч, аларга: "Үзгҽреп-югалып киткҽн 

нҽрсҽлҽрне һич сҿймим, Илаһҽ дияргҽ риза түгелмен", – диде. 

6|77|Ибраһим айның туганын күргҽч: "Будыр минем Раббым", – диде, Ай 

баегач мҿшриклҽргҽ карап: "Ай да үзгҽрде-югалды, ҽгҽр Раббым мине туры 

юлга күндермҽгҽн булса, ҽлбҽттҽ, мин дҽ сезнең кеби адашкан кавемнҽрдҽн 

булыр идем", – диде. 

6|78|Кояш тугач, аңа карап, кҿлеп ҽйтте: "Бу Кояш минем Раббымдыр – 

барысыннан да зуррак, Илаһҽ булырга яраклы", – дип, Кояш баегач, 

мҿшриклҽргҽ карап ҽйтте: "Ий каумем! Күрдегезме, Кояш та үзгҽрде-югалды 

мин, ҽлбҽттҽ, сез Аллаһуга тиңдҽш иткҽн нҽрсҽлҽрнең һҽммҽсеннҽн дҽ 

бизүчемен", – дип. 

6|79|Ибраһим ҽйтте: "Батылдан хакка авышканым хҽлдҽ Җир вҽ Күклҽрне 

тҿзүче. Аллаһуга йҿземне юнҽлдердем вҽ мин Аллаһуга һичкемне, һичнҽрсҽне 

тиңдҽш кылучы түгелмен", – дип. 

6|80|Ибраһимнең кауме үзлҽренең батыл, пычрак эшлҽрен яклап Ибраһим белҽн 

ҽреплҽштелҽр. Аларга Ибраһим ҽйтте: "Ий мҿшриклҽр! Аллаһ һҽм Аның 

хҿкемнҽре хакында минем белҽн ҽреплҽшҽсезме? Хҽлбуки, тҽхкыйк Ул мине 

туры юлга күндерде – Аллаһ белҽн тиңлҽштергҽн сезнең сынымнарыгыздан һҽм 

Намурутыгыздан курыкмыймын, мҽгҽр Аллаһуның миңа берҽр зарар телҽвеннҽн 

куркам, Раббымның белеме һҽрнҽрсҽне чолгап алды. Ҽйҽ сез 

вҽгазьлҽнмисезме?" – дип. 

6|81|Ибраһим ҽйтте: "Аллаһуга тиңлҽштергҽн сынымнарыгыздан мин ничек 

куркыйм? Ҽ сез исҽ һичнҽрсҽгҽ ярамаган сынымнарыгызны Аллаһуга тиңдҽш 



кыласыз да Аллаһудан һич курыкмыйсыз, бит Аллаһ сынымнарны Илаһҽ урнына 

тотарга ярый дип хҽбҽр иңдергҽне юк. Ике фирканың кайсысы Аллаһ 

ґҽзабыннан имин булырга хаклырак? Ягъни Коръҽн юлыннан баручы хак 

мҿэминнҽр Аллаһ ґҽзабыннан имин булырлармы? Яки Коръҽн юлын күрмҽүче 

мҿшриклҽрме имин булыр? Белсҽгез ҽйтегез! 

6|82|Иман китереп тҽ – иманнарына Аллаһуга тиңдҽшлекне һҽм башка золым 

эшлҽрне катыштырмаган хак мҿэминнҽр Аллаһ ґҽзабыннан имин булачаклар һҽм 

алар туры юлга күнегүчелҽр. 

6|83|Күңеле саф, иманы кҿчле һҽм дине дҿрес булган мҿселман гына Аллаһ 

ґҽзабыннан имин булачагына китергҽн дҽлилебез – кҿчле дҽлил, без аны 

Ибраһимгҽ бирдек, саф иманы, дҿрес дине һҽм хак эше белҽн ҿскҽ 

чыкканлыгын мҿшрик кауме күрсен ҿчен. (Ибраһим пҽйгамбҽр һичкемнҽн 

курыкмыйча Намрут каумен исламга ҿндҽгҽн ҿчен Намрут патшаның ачуы килеп, 

тау хҽтле ут яндырып, Ибраһимне шул утка ташлатты. Ибраһим исҽ күлмҽге дҽ 

кҿймичҽ уттан имин чыкты. Бу эш Ибраһимгҽ дҽрҽҗҽ ҿстенҽ – дҽрҽҗҽ булды. 

Намрутка һҽм кауменҽ ґҽзаб ҿстенҽ – ґҽзаб булды.) Ҽнҽ шулай үзебез 

телҽгҽн кешелҽрнең дҽрҽҗҽсен дҿньяда да ахирҽттҽ дҽ бҿек кылабыз. Шиксез, 

синең Раббың һҽрнҽрсҽне белеп хикмҽт белҽн эш кылучы. 

6|84|Ибраһимгҽ Исхакны вҽ аның угълы Ягъкубны бирдек, һҽрберсен һидҽяткҽ 

салдык вҽ Ибраһимнҽн элек Нухны һидҽяткҽ салдык һҽм Ибраһим нҽселеннҽн – 

Даудны, Сҿлҽймҽнне, Ҽййүбне, Юсуфны, Мусаны, Һарунны һидҽяткҽ салдык, һҽм 

чын иманлы, изге гамҽлле кешене ҽнҽ шулай һидҽяткҽ салачакбыз. 

6|85|Янҽ Зҽкҽряне, Яхъяны, Гыйсҽне, Ильясны һидҽяткҽ салдык, алар һҽммҽсе 

изгелҽрдҽн. 

6|86|Дҽхи Исмагыйльне, Ҽлйҽсҽгьне, Юнусны, вҽ Лутны һидҽяткҽ салдык, үз 

заманаларында бҿтен дҿнья кешелҽреннҽн аларны дҽрҽҗҽдҽ артык кылдык. 

6|87|Вҽ ул пҽйгамбҽрлҽрне ата-бабаларыннан, балаларыннан һҽм 

кардҽшлҽреннҽн бҽгъзелҽрен һидҽяткҽ салдык, аларны без сайладык һҽм туры 

юлга күндердек. 

6|88|Бу пҽйгамбҽрлҽрнең юлы – Аллаһу тҽгалҽнең изһар кылып ачык күрсҽткҽн 

туры юлы. Бу юл белҽн үзе телҽгҽн бҽндҽлҽрен һидҽяткҽ салыр. Ҽгҽр бу 

пҽйгамбҽрлҽр надан мҿселманнар кеби бидеґҽт гамҽллҽр белҽн яки 

мҿшриклҽргҽ ияреп Аллаһуга тиңдҽшлек кылып мҿшрик булсалар, ҽлбҽттҽ, 

аларның кылган изге гамҽллҽре югалыр иде. (Лҽкин пҽйгамбҽрлҽр, бидеґҽт 

гамҽллҽре вҽ хорафат-ырымнарны дингҽ һич катнаштырмадылар, халыкка 

иярмҽделҽр һҽм наданнарның, шҽригатькҽ хыйлаф телҽклҽрен үтҽмҽделҽр.) 

6|89|Югарыда зекер ителгҽн затларга китап бирдек, шҽригать хҿкемнҽрен 

ҿйрҽттек вҽ пҽйгамбҽрлҽрне белдек. Ҽгҽр мҿшриклҽр, пҽйгамбҽрлҽрне вҽ 

аларның эшлҽрен инкяр итсҽлҽр, тҽхкыйк хакны инкяр итми торган кешелҽрне 

ул пҽйгамбҽрлҽргҽ яки аларның юлына беркеттек. 

6|90|Ул пҽйгамбҽрлҽрне Аллаһ һидҽяткҽ салды, аларның һидҽятенҽ ияр! 

Коръҽн хҿкемнҽрен ҿйрҽткҽн ҿчен сездҽн дҿнья малын сорамыйм, диген! Ул – 

Коръҽн бҿтен дҿнья кешелҽре ҿчен вҽгазьдҽн башка нҽрсҽ түгел. (Коръҽн, 

Аллаһудан дҿнья малын кҽсеп итҽр ҿчен һҽм мҽетлҽргҽ укыр ҿчен бирелмҽде. 

Бҽлки ахирҽтнең мҽңгелек тормышына ҽзерлҽнергҽ юл күрсҽтер ҿчен тере 

кешелҽргҽ бирелде.) 

6|91|Гафил кешелҽр, Аллаһуны хак-тиешле зурлау илҽ зурламыйлар. (Шуның 

ҿчен Аның ҽмерлҽрен үтҽмилҽр). Ҽйттелҽр: "Аллаһ кеше затына һич китап 

иңдермҽде", – дип. Син аларга ҽйт: "Муса китергҽн Тҽүратны кем иңдерде? 

Ул Тҽүрат кешелҽргҽ белем яктылыгы һҽм һидҽят, аны кҽгазьлҽргҽ язасыз, 

бҽгъзе хҿкемнҽрен изһар кыласыз вҽ күбрҽген яшерҽсез, янҽ үзегез һҽм 

аталарыгыз белмҽгҽн нҽрсҽлҽрегезне Тҽүрат белҽн ҿйрҽтелдегез. Шул – 

Тҽүратны, ҽлбҽттҽ, Аллаһ иңдерде", – дип. Аннары аларны үз иреклҽренҽ 

куй! Батыл диннҽре, ялган сүзлҽре белҽн уйнап йҿрсеннҽр. 



6|92|Бу Коръҽн без иңдергҽн мҿбарҽк китап. Ул Коръҽн үзеннҽн элек иңгҽн 

китапларны дҿреслҽүче, Без сиңа Коръҽнне иңдердек шҽһҽрлҽр анасы Мҽккҽ 

халкын һҽм аның ҽйлҽнҽсендҽге бҿтен дҿнья кешелҽрен Аллаһ ґҽзабы белҽн 

куркытмаклыгың ҿчен; Ахирҽт кҿненҽ ышанган кешелҽр Коръҽнгҽ ышанырлар һҽм 

намазларына сакчы булып, вакытында үтҽрлҽр. 

6|93|Аллаһуга ялган сүзне ифтира итүчедҽн дҽ залимрҽк кеше бармы? Яки ул 

залим: "Миңа вҽхий килде", – дип ялганнар, хҽлбуки аңа һичнинди вҽхий 

килгҽне юк, яки Аллаһ иңдергҽн аятьлҽрне мин дҽ иңдерҽ алам, дияр. Ҽгҽр 

залимнҽрнең үлгҽн вакытларын күрсҽң бик авыр хҽлдҽ, каты ґҽзаб астында 

булырлар. Фҽрештҽлҽр аларга: "Җаннарыгызны чыгарыгыз", – дип, кулларын 

сузып каты сугарлар. Бүген хур итүче ґҽзаб белҽн җҽза ителҽсез, Аллаһуга 

тиешсез сүзлҽр ҽйткҽнегез һҽм Аның аятьлҽре белҽн гамҽл кылудан 

тҽкҽбберлҽнгҽнегез ҿчен. 

6|94|Бүген тҽхкыйк алдыма ялгыз килдегез, мин сезне ҽүвҽлдҽ ялгыз халык 

кылган кеби, вҽ без биргҽн балаларыгызны, малларыгызны артыгызда калдырып 

киттегез һҽм яныгызда шҽфҽгатьчелҽрегезне күрмисез, Аллаһуга тиңдҽш 

кылган нҽрсҽлҽрегез ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, шҽфҽгать итҽлҽр дип низаглаша 

идегез, кайда алар? Тҽхкыйк бүген Аллаһуга тиңдҽш кылган нҽрсҽлҽрегез 

белҽн сезнең арада мҿнҽсҽбҽт киселде, һҽм Аллаһудан башка заттан кҿткҽн 

Шҽфҽгатьлҽр, бидеґҽт гамҽллҽрдҽн кҿткҽн сҽваблар югалдылар. 

6|95|Шиксез, Аллаһу тҽгалҽ вак орлыкларны һҽм җимеш тешлҽрене яручы, 

ягъни җиргҽ салган һҽр орлыкны үстерүче, Ул үлектҽн терекне чыгарыр вҽ 

теректҽн үлекне чыгарыр, бу эшлҽрне эшлҽүче – Аллаһудыр, Аллаһудан ничек 

дүнҽсез, ягъни Аңа итагать итүне ничек куясыз? 

6|96|Ул таңны булдыручы вҽ тҿнне ял итҽргҽ пҽрдҽ кылды һҽм кояш белҽн 

айны кҿн хисапларын белергҽ уңай кылды, бу эшлҽрне кылучы – кодрҽт вҽ 

белем иясе Аллаһ. 

6|97|Янҽ Ул – Аллаһ, сезнең ҿчен йолдызларны бар кылды, караңгы тҿннҽрдҽ 

сахраларда вҽ диңгезлҽрдҽ йҿргҽн вакытыгызда юл табар ҿчен маяк итеп. 

Белгҽн кешелҽр ҿчен, тҽхкыйк аятьлҽребезне ачык бҽян кылдык. 

6|98|Ул Аллаһ сезне бер Адҽм г-мнҽн күбҽйтте, сезгҽ Аллаһ билгелҽгҽн 

ҽҗҽлегезгҽ чаклы дҿньяда карарланмак булыр һҽм үлгҽннҽн соң кыямҽт кҿненҽ 

чаклы икенче тҿрле хҽлдҽ карарланмак булыр. Тҽхкыйк аятьлҽребезне ачык 

аңлатып сҿйлҽдек фҽһемлҽп, аңлаган кешелҽр ҿчен. 

6|99|Ул Аллаһ, Күктҽн яңгыр суын иңдерде, ул су белҽн һҽртҿрле үсемлекне 

җирдҽн чыгарып үстердек һҽм һҽр үсҽ торган табигатьне яшел тҿстҽ җирдҽн 

чыгардык, алардан берсе ҿстенҽ икенчесе тезелеп үскҽн орлыкларны вҽ 

җимешлҽрне чыгарабыз, янҽ күп җимешле ботаклары җиргҽ якынлашкан хҿрмҽ 

агачларын үстерҽбез һҽм дҽ йҿзем, зҽйтүн, анар бакчаларын үстерҽбез, ул 

җимешлҽр тҿсе вҽ тҽме белҽн бҽгъзелҽре бер-берсенҽ охшаган булыр, ҽмма 

бҽгъзелҽре бер-берсенҽ охшамаган булыр. Аларның җимешлҽнгҽн вҽ ҿлгергҽн 

вакытларында карагыз! Ничек гаҗҽеп җимешлҽнҽлҽр һҽм пешеп ҿлгерҽлҽр, 

дҿреслектҽ ул җимешлҽрнең шулай ҿлгерүендҽ – ышанучы кешелҽргҽ Аллаһу 

тҽгалҽнең кодрҽтен белергҽ дҽлиллҽр бар. 

6|100|Адашкан кешелҽр җеннҽрне Аллаһуга тиңдҽш кылалар, хҽлбуки аларны 

Аллаһ үзе халык кылды, янҽ бернинди дҽлилсез Аллаһуның угълы вҽ кызы бар 

дип, ялганны Аллаһуга нисбҽт кылалар. Җаһиллҽр сыйфатлаган тиешсез 

сыйфатлардан Аллаһ бик тҽ пакь вҽ андый кимчелектҽн бик тҽ югары. 

6|101|Аллаһ, һичкайчан күчергеч алмыйча, һичкемнҽн киңҽш вҽ ярдҽм 

сорамыйча үзе башлап Җир вҽ Күклҽрне тҿзүче, Аның ничек баласы булсын, 

бит Аның хатыны булмады, вҽ һҽрнҽрсҽне Ул халык кылды, Ул һҽрнҽрсҽне 

белҽ. 



6|102|Бҿтен барлыкны тҿзүче Аллаһ – Тҽрбиячегездер, Илаһҽ булырга яраклы 

һичбер зат юк, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ. Ул һҽрнҽрсҽне тҿзүче, Аңа гыйбадҽт 

кылыгыз! Вҽ Ул һҽрнҽрсҽ ҿстеннҽн эш башкаручы. 

6|103|Аллаһу тҽгалҽне күзлҽр ихата кыла алмас, Аны күрергҽ бернинди күз 

кадир булмас, бҽлки Аллаһ үзе күзлҽрне ихата кылыр, ягъни күзлҽрнең 

күрүен чолгап алыр вҽ Ул үткҽрҽ күрүче һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽрдар. 

6|104|Тҽхкыйк сезгҽ Раббыгыздан гакыл, фикер күзе килде – ул Коръҽн 

кҽрим, берҽү шул күз белҽн Коръҽн күрсҽткҽн туры юлны күрсҽ һҽм шул юлдан 

адашмыйча барса, файдасы үзенҽ, ҽмма берҽү Коръҽннҽн һҽм Коръҽн күрсҽткҽн 

туры юлдан сукыр булса, зарары үзенҽдер, юлсыз китеп адашыр һҽм һҽлак 

булыр. "Мин сезнең гамҽллҽрегезгҽ сакчы түгел, фҽкать Аллаһ хҿкемнҽрен 

ирештерҽмен", – диде Мухҽммҽд г-м. 

6|105|Ҽнҽ шулай аятьлҽребезне бҽян итҽбез, ягъни сезгҽ кирҽк һҽр 

мҽсьҽлҽне ачыклыйбыз, янҽ мҿшриклҽр: "Ий Мухҽммҽд, син бу Коръҽнне кемнҽн 

булса да күчереп сҿйлисең", – дип ҽйтсеннҽр ҿчен, аларның күңеллҽренҽ 

ирешми торган хакны бҽян кылабыз, гомумҽн, белҽ торган кешелҽргҽ шҽригать 

хҿкемнҽрен бҽян кылмаклыгыбыз ҿчен Коръҽнне иңдердек. 

6|106|Раббыңнан иңгҽн Коръҽн хҿкемнҽренҽ ияр! Бит Раббыңнан башка итагать 

кылырга, коллык күрсҽтергҽ яраклы Илаһҽ һич юк, вҽ мҿшриклҽрдҽн кисел. 

6|107|Ҽгҽр Аллаһ аларның мҿшрик булуларын телҽмҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, мҿшрик 

булмас иделҽр. Сине аларга сакчы яки ихтыярлы кылмадык, янҽ син аларны 

дингҽ кҿчлҽп кертүче вҽкил түгелсең. 

6|108|Аллаһудан башка мҿшриклҽр табына торган сынымнарны сүкмҽгез, 

наданлыклары белҽн сезгҽ ачу итеп Аллаһуны сүгҽ башларлар. Мҿшриклҽргҽ 

сынымнар гыйбадҽтене зиннҽтле иткҽнебез кеби һҽр ҿммҽткҽ үзлҽренең кылган 

гамҽллҽрен зиннҽтле итеп күрсҽттек, соңра аларны кайтачак урыны 

Аллаһугадыр, Аллаһ кылган эшлҽреннҽн хҽбҽр бирер. 

6|109|Мҿшриклҽр, ҽгҽр аларга Аллаһудан бер могҗиза килсҽ, иман китерер 

идек дип, Аллаһ исеме белҽн бик каты ант итҽлҽр. Ҽйт: "Могҗиза Аллаһ 

ихтыярында, телҽсҽ бирер", – дип. Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр аларга могҗиза 

бирелгҽч иман китерҽчҽклҽрен ничек белҽсез? Юк, могҗиза бирелсҽ дҽ иман 

китерҽчҽк түгеллҽр. 

6|110|Ҽүвҽл мҽртҽбҽдҽ могҗизаны күреп тҽ иман китермҽгҽнлеге ҿчен инде 

могҗизаны күрүдҽн күзлҽрен дүндерҽбез һҽм аңлаудан күңеллҽрен 

авыштырабыз, инде аларны азгынлыкларында калдырабыз, туры юлны таба 

алмыйча хҽйран булып йҿрерлҽр. 

6|111|Ҽгҽр аларга күрсҽтеп фҽрештҽлҽр иңдерсҽк вҽ мҽетлҽрне тергезеп алар 

белҽн сҿйлҽштерсҽк һҽм һҽрнҽрсҽне аларның алларына каршы куйсак, аннары 

ул нҽрсҽлҽр: "Коръҽн Аллаһ китабы", – дип сҿйлҽп торсалар да имансызлар 

ышаначак түгеллҽр, мҽгҽр Аллаһ телҽгҽн кешелҽр иман китерҽчҽклҽр, лҽкин 

аларның күбрҽге җаһиллек кылалар. 

6|112|Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларның дошманнары булган кеби, ҽүвҽлге 

пҽйгамбҽрлҽрнең дҽ яки аларның ҿммҽтлҽренең дҽ дошманнары булды. Без 

аларга җени һҽм адҽми шайтаннарны дошман кылдык, ул шайтаннар, алдана 

торган зарарлы сүзлҽрне файдалы күрсҽтеп, бер-берсен вҽсвҽсҽ кылырлар. 

(Мҿселманнарны, гомумҽн, бҿтен кешелҽрне адаштыру ҿчен булган иң кҿчле 

кораллары – бидеґҽт гамҽллҽрдер). Ҽгҽр Раббың, җени вҽ адҽми шайтаннарның 

вҽсвҽсҽ кылмауларын һҽм кешелҽрне аздырмауларын телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, 

вҽсвҽсҽ кылмас һҽм аздырмас иделҽр, ул шайтаннардан һҽм аларның Аллаһуга 

ифтира кылган ялган сүзлҽреннҽн кисел. 

6|113|Җени вҽ адҽми шайтаннар, ахирҽт кҿненҽ ышанмаган кешелҽрнең 

күңеллҽрен үзлҽре ягына аудару ҿчен аларга тҿрле ялган сүзлҽрне вҽсвҽсҽ 

кылырлар һҽм кабул итсеннҽр ҿчен вҽсвҽсҽне күп кылырлар, аларның бу 



эшлҽре башка кешелҽрнең дҽ үзлҽре кебек үк шайтан булуларын телҽгҽннҽре 

ҿчен. 

6|114|Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак мҿэмин, Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы 

бидеґҽтчелҽргҽ ҽйтер: "Хак илҽ батыл арасын аеручы һҽм сезнең белҽн 

безнең арада булган хҽлне ачыклаучы Коръҽнне читкҽ куеп, адашкан 

кешелҽрнең ялган сүзлҽрен, батыл гамҽллҽрен диндҽ дҽлил итеп алыйммы? 

Хҽлбуки Аллаһу тҽгалҽ, һҽрнҽрсҽне яхшы тҿшендерүче һҽм уң белҽн сулны 

ачык ҿйрҽтүче Коръҽнне сезгҽ иңдерде, ягъни Коръҽн миңа гына түгел ул 

сезгҽ дҽ, аның белҽн гамҽл кылыгыз", – дип. Китап ҽһле яһүд вҽ насара, 

Коръҽннең хаклык белҽн Раббыңнан иңдерелгҽнлеген, ҽлбҽттҽ, белҽлҽр, лҽкин 

белҽ торып инкяр итҽлҽр, син Коръҽн сүзлҽреннҽн шиклҽнүчелҽрдҽн булма. 

6|115|Китергҽн хҽбҽрлҽре дҿреслек белҽн, бҿтен хҿкемнҽре гаделлек белҽн 

Раббыңның сүзлҽре тҽмам булды. Аның сүзлҽрен үзгҽртүче һич юк, Ул 

ишетүче, белүче. 

6|116|Ий Мухҽммҽд г-м һҽм аның ҿммҽте, ҽгҽр җир ҿстендҽге кешелҽрнең 

күбрҽгенҽ иярсҽң, я аларга итагать итсҽң ул чагында алар сине Аллаһ 

юлыннан адаштырырлар, чҿнки күпчелек хакка иярми, бҽлки сукыр занга, 

үлчҽүсез фикергҽ иярҽ һҽм алар һичкем түгеллҽр, фҽкать хакны 

ялганлаучылар. 

6|117|Дҿреслектҽ синең Раббың белҽ Аның юлыннан адашкан кешене, янҽ Ул 

белҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылып һидҽяттҽ булганнарны да. 

6|118|Ий мҿэминнҽр! Бугазлый торган хайваннарыгызны "Бисмил-лҽһи Аллаһу 

ҽкбҽр", дип, бугазлап кына ашагыз! Ҽгҽр Аның аятьлҽренҽ ышансагыз. 

(Димҽк, Аллаһ исеменнҽн башка бугазланган хайван итен ашаган кеше 

Аллаһуның аятьлҽренҽ ышанмаган буладыр). 

6|119|Ий мҿэминнҽр! Хайваннарыгызны "Бисмил-лҽһи Аллаһу ҽкбҽр", дип, 

бугазлап ашаудан сезне нҽрсҽ тыя, нинди гозер бар? Бит Аллаһ сезгҽ 

нҽрсҽлҽр хҽрҽм икҽнлеген ачык аңлатты. (Дуңгыз ите, бугаз каны, үлгҽн 

хайван ите, Аллаһ исеменнҽн башка бугазланган хайван ите һҽм Аллаһудан 

башка берҽр мҽхлук ҿчен бугазланган хайван ите. Бу зекер ителгҽн нҽрсҽлҽр 

мҿселманнар ҿчен һҽр заманада, һҽркайда да хҽрам. Мҽгҽр бу нҽрсҽлҽрне 

ашарга ярый ачка үлҽ башлаганда үлмҽс ҿчен генҽ). Ҽлбҽттҽ, күплҽр 

дҽлилсез һҽм нҽфес азгынлыклары белҽн кешелҽрне туры юлдан вҽ хҽлҽл 

ризыклардан адаштырырлар. Ҽлбҽттҽ, Раббың белүчерҽк хҽрам нҽрсҽлҽрне 

хҽлҽлгҽ чыгарып, читтҽн үтүчелҽрне. 

6|120|Ий мҿэминнҽр! Гҿнаһлы эшлҽрне күрсҽтеп, эшлҽүне дҽ яшерен эшлҽүне 

дҽ куегыз, эшлҽмҽгез! Гҿнаһны кҽсеп итүчелҽр нинди юл белҽн кҽсеп итсҽлҽр 

дҽ гҿнаһлары ҿчен тиздҽн җҽза кылынырлар. 

6|121|Бугазлаганда бисмиллҽһи Аллаһу ҽкбҽр, дип ҽйтелмҽгҽн хайван итен 

һич тҽ ашамагыз! Кҽфер бугазлаганны ашау, ҽлбҽттҽ, бик яман эш, аны 

ашаган кеше фасыйктыр, Аллаһ фҽсыйкларны туры юлга салмас. Шайтаннар 

үзлҽренең дусларын сезгҽ каршы котыртырлар, бисмиллҽсез бугазланган 

хайван итен ашарга ярый дип сезнең белҽн тартышсыннар ҿчен, ҽгҽр аларга 

итагать итсҽгез, ягъни кҽфер бугазлаган хайван итеп ашасагыз, ҽлбҽттҽ, 

мҿшриксез. 

6|122|Ҽйҽ бер кеше мҽет мисалында имансыз, белемсез иде. Без аны Коръҽн 

белҽн тергездек һҽм аңа мҽгърифҽт – һидҽят нурын бирдек, шул нур белҽн 

кешелҽр арасында ислам динен яктыртып йҿрер, наданлык һидҽятсезлек 

караңгылыгында калып шул караңгылыктан чыкмый торган кеше белҽн бертигез 

булырмы? Ҽнҽ шулай Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларга яхшы эшлҽре зиннҽтле 

күренсҽ, кҽферлҽргҽ Аллаһуга каршы булган начар эшлҽре зиннҽтле булып 

күренде. 



6|123|Ҽнҽ шулай һҽрбер шҽһҽрдҽ залим хуҗаларны – түрҽлҽрне бар иттек, шул 

шҽһҽрлҽрдҽ мҽкерлеклҽр кылсыннар ҿчен, кылган мҽкерлеклҽренең зарары, 

һҽлакҽтлеге үзлҽренҽ булачак, лҽкин сизмилҽр. 

6|124|Ҽгҽр кҽферлҽргҽ аять килсҽ, алар ҽйтҽлҽр: "Аллаһуның рҽсүллҽренҽ 

бирелгҽннең охшашы үзебезгҽ бирелгҽнгҽ чаклы һич тҽ иман китермҽбез", – 

дип. Пҽйгамбҽрлекне кайда, кемгҽ бирергҽ икҽнлекне Аллаһ үзе 

белүчерҽктер. Тҽкҽбберлҽнеп Аллаһуга каршы мҽкерлеклҽр кылганнары ҿчен 

тиздҽн Аллаһ алдында рисвайлык һҽм каты ґҽзаб ирешер. 

6|125|Аллаһу тҽгалҽ, бер кешене һидҽяткҽ – диндҽ туры юлга салырга 

телҽсҽ, ислам дине ҿчен аның күкрҽген ачып куяр, янҽ Аллаһ, бер кешене 

хак диннҽн адаштырырга телҽсҽ, ул кешенең күкрҽген тар, күңелен хактан 

шиклҽнүче кылыр, шуннан соң бу кеше, күкрҽге тар булу сҽбҽпле, хаклыктан 

тыгызланып – Аллаһ хҿкемнҽрен яратмыйча, гүя күккҽ чыгардай булыр. Ҽнҽ 

шулай Аллаһу тҽгалҽ, Коръҽн аятьлҽренҽ ышанмаган яки ышанып та аның белҽн 

гамҽл кылмаган кешелҽрнең күңеллҽренҽ кҿферлек, мҿшриклек яки монафикълык 

нҽҗесен салыр. 

6|126|Бу – Коръҽн кҽрим, ачык мҽгънҽле бҿтен аятьлҽре белҽн кешелҽр ҿчен 

Раббыңның хак туры юлыдыр. Тҽхкыйк аятьлҽребезне ачык бҽян кылдык – яхшы 

аңлаттык вҽгазьлҽнүчелҽр ҿчен. 

6|127|Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл кылган хак мҿселманнарга Раббылары 

хозурында тынычлык, иминлек йорты җҽннҽтлҽр бар, вҽ Ул – Аллаһ кылган 

изге гамҽллҽре буенча аларның хуҗалары. 

6|128|Аллаһу тҽгалҽ кыямҽт кҿнне кешелҽрне һҽм җеннҽрне һҽммҽсен бер 

урынга җыяр һҽм ҽйтер: "Ий җен таифҽсе! Үзегезгҽ ияртеп күп кешелҽрне 

аздырдыгыз", – дип. Вҽ җеннҽргҽ дус булган кешелҽр ҽйтерлҽр: "Ий 

Раббыбыз! Без бер-беребездҽн файдаландык, ягъни җеннҽр безне аздырып 

телҽклҽренҽ ирештелҽр, без аларның вҽсвҽсҽсе белҽн гҿнаһлы эшлҽрне эшлҽп 

нҽфеслҽребез телҽгҽнне үтҽдек һҽм шул рҽвештҽ яшҽгҽнебез хҽлдҽ аңсыздан 

син билгелҽгҽн ҽҗҽллҽребезгҽ ирештек", – дип. Аллаһ ҽйтер: "Сезнең 

урыныгыз җҽһҽннҽм уты анда мҽңге калырсыз, мҽгҽр Аллаһ мҽңгегҽ калмауны 

телҽгҽн кеше мҽңгегҽ калмас. 

6|129|Шайтан дусларын җҽһҽннҽмгҽ салганыбыз кеби дҿньяда бҽгъзе залим 

каумне икенче залим каумгҽ ирекле кылырбыз Аллаһуга карышып азгынлыкны 

кҽсеп иткҽннҽре ҿчен. 

6|130|Ий җен вҽ кеше Таифҽлҽре! Сезгҽ безнең аятьлҽребезне укучы һҽм менҽ 

шушы куркынычлы кҿнегезгҽ юлыгачагыгыз белҽн куркытучы расүллҽр үз 

җенесегездҽн килмҽдеме? Динсезлҽр ҽйтерлҽр: "Бҽли бүген без үз 

зарарыбызга шҽһадҽт бирҽбез", – дип, аларны дҿнья тереклеге алдады һҽм 

кҽфер икҽнлеклҽре белҽн шҽһадҽт бирделҽр. 

6|131|Раббыңның расүллҽр күндереп үзенең бҿтен хҿкемнҽрен белдерүе – 

Аллаһ хҿкемнҽреннҽн хҽбҽрсез кешелҽрне золым белҽн һҽлак итмҽссезлеге 

ҿчендер. 

6|132|Дҿньяда кылган саваплары вҽ гҿнаһлары ҿчен ахирҽттҽ һҽр кеше ҿчен 

җҽннҽтлҽрдҽ һҽм җҽһҽннҽмдҽ тҿрле дҽрҽҗҽлҽр булыр, Раббың кешелҽрнең 

кылган эшлҽреннҽн гафил түгел. 

6|133|Синең Раббың байдыр, кешелҽрнең гамҽллҽренҽ мохтаҗ түгел вҽ Ул 

рҽхмҽт иясе. Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ Аңа итагать итмҽгҽнегез ҿчен сезне юк итҽр 

дҽ, сезнең урыныгызга үзе телҽгҽн затларны хуҗа кылыр, үзегезне башка 

каум балаларыннан бар иткҽн кеби. 

6|134|Ҽлбҽттҽ, Аллаһудан вҽгъдҽ ителгҽн ґҽзаб килҽчҽк, вҽ сез ґҽзабтан 

котылу ҿчен Аллаһуны гаҗиз итҽ алмассыз. 

6|135|Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларга ҽйт: "Ий каумем! Үзегез телҽгҽн 

урында, үзегез телҽгҽнчҽ батыл гамҽллҽрегезне кылыгыз! Тҽхкыйк мин Раббым 

кушкан хак гамҽллҽрне кылучымын, тиздҽн эшлҽрегезнең нҽтиҗҽсен белерсез. 



Җҽннҽт йорты кемгҽ булачагын ахирҽттҽ хисаб кҿнендҽ белерсез, ҽмма 

залимнҽр исҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ґҽзабыннан котыла алмаслар. 

6|136|Мҿшриклҽр, Аллаһ үстергҽн игеннҽрдҽн, дүрт аяклы хайваннардан 

Аллаһуга ҿлеш кылдылар, үз белдеклҽре белҽн бу иген вҽ бу хайван Аллаһ 

ҿлеше булыр, вҽ бу иген һҽм бу хайван сынымнарыбызның ҿлеше булыр 

диделҽр, сынымнары ҿчен билгелҽгҽн игеннҽрен вҽ хайваннарын Аллаһ юлына 

бирмҽс иделҽр, ҽмма Аллаһ ҿлеше дип билгелҽгҽн иген вҽ хайваннарын, яхшы 

булсалар, сынымнары юлына бирер иделҽр. Диндҽ булмаган нҽрсҽлҽрне Аллаһ 

исеменнҽн эшлҽүлҽре нинди кабахҽт эш. 

6|137|Аллаһ белҽн сынымнары арасында нҽзерлҽрен уртак кылуны изге эш итеп 

күрсҽткҽн кеби, шайтан мҿшриклҽргҽ үз балаларын үтерүне дҽ изге эш итеп 

күрсҽтте, бу кабахҽт эшлҽре белҽн аларны һҽлак итмҽк вҽ Ибраһим г-мнҽн 

калган хак динне шҿбһҽле итеп күрсҽтмҽк ҿчен, ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ алар бу 

эшне эшлҽмҽс иделҽр, инде Син аларны вҽ аларның ифтира кылуларын куй! 

Аллаһуга тапшыр. 

6|138|Сынымнар ҿчен билгелҽнгҽн иген вҽ хайваннар хҽрам, ул нҽрсҽлҽрне 

һичкем ашамас мҽгҽр без телҽгҽн кешелҽр, ягъни сынымнарга хезмҽт итүчелҽр 

генҽ ашар, дип нҽфес телҽклҽре белҽн батыл хҿкемнҽр чыгардылар вҽ бҽгъзе 

хайваннарга утыру, аркасына ҽйберлҽр йҿклҽү хҽрам булды, дип кырга 

чыгарып җибҽрҽлҽр, дҽхи хайванны бугазлаганда Аллаһ исемен ҽйтмичҽ 

сынымнар исемен ҽйтеп бугазларлар һҽм Аллаһ шулай кушты дип, Аллаһуга 

ялганны ифтира кылырлар, шуның ҿчен Аллаһ тиздҽн аларны каты ґҽзаб белҽн 

җҽза кылыр. 

6|139|Янҽ ҽйттелҽр: "Бу хайваннарның карнындагы туачак балалары 

ирлҽребезгҽ генҽ хҽлҽл булып, хатыннарыбызга хҽрамдыр, ҽгҽр үлсҽ, ул 

үлгҽн хайван иргҽ дҽ, хатынга да хҽлҽл булыр", – дип, батыл хҿкемнҽрен 

дин хҿкемнҽре дип сыйфатлаганнары ҿчен тиздҽн җҽза кылырбыз, бит Аллаһ 

хҿкем итүче вҽ белүче. 

6|140|Белемсез ахмаклык белҽн үз балаларын үзлҽре үтерүчелҽр тҽхкыйк 

һҽлак булдылар һҽм Аллаһ ризык кылып аларга хҽлҽл нҽрсҽлҽрне үзлҽренҽ 

хҽрам кылган кешелҽр дҽ һҽлак булдылар, бу эшлҽрне Аллаһ шулай кушты дип 

Аллаһуга ялганны ифтира кылганнары хҽлдҽ. Тҽхкыйк алар адаштылар һҽм туры 

юлны табучы булмадылар. 

6|141|Аллаһу тҽгалҽ, бҿек вҽ түбҽн агачлы җимеш бакчаларын вҽ хҿрмҽ 

агачларын һҽм игеннҽрне тҿслҽрен, тҽмнҽрен тҿрлечҽ итеп дҽхи зҽйтүн, 

гранат агачларын бер-берсенҽ охшаган вҽ охшамаган хҽллҽрендҽ халык кылды, 

ҿлгергҽч һҽрберсенең җимешлҽрен ашагыз һҽм уңышларын алганда тиешле 

ҿлешен садака итеп бирегез! Аллаһ биргҽн ризыкларны бернинди юл белҽн 

ҽрҽм-шҽрҽм итмҽгез! Бит Аллаһ ҽрҽм итүчелҽрне һич сҿйми. 

6|142|Янҽ хайваннардан йҿклҽр күтҽрҽ торганын һҽм йоннарыннан түшҽк ясала 

торганын халык кылдык, вҽ ашагыз-эчегез Аллаһ ризыкландырган хҽлҽл-пакь 

ризыклардан вҽ шайтан эзенҽ иярмҽгез! Ул сезгҽ ачык дошман. 

6|143|Аллаһу тҽгалҽ, сезнең ҿчен дүрт пар – сигез җенесне халык кылды, 

аларны сезгҽ хҽлҽл итте: куй-сарыктан бер парны, кҽҗҽдҽн бер парны. Ҽйт: 

"Аллаһ, куй вҽ кҽҗҽ иркҽклҽрен һҽм ана куйны вҽ ана кҽҗҽне хҽрам кылдымы? 

Яки куй вҽ кҽҗҽ карнындагы бҽрҽннҽрне хҽрам кылдымы? Ҽгҽр боларны хҽрам 

кылган булса, дҽлиллҽрегезне миңа күрсҽтегез дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн 

булсагыз", – дип. 

6|144|Янҽ Аллаһ, сезнең ҿчен ата дҿяне вҽ ана дҿяне һҽм үгез белҽн сыерны 

халык кылды һҽм хҽлҽл итте. Ҽйт: "Ата дҿяне вҽ үгезне һҽм ана дҿя белҽн 

сыерны яки аларның карыннарындагы балаларын Аллаһ хҽрам кылдымы? Ҽйҽ сез 

шаһит булдыгызмы Аллаһуның бу хакта васыять ҽйткҽн чагында, ягъни 

Аллаһуның: "Бу хайваннарны сезгҽ хҽрам кылдым", – дигҽн сүзен 

ишеттегезме? Наданлык белҽн дҽлилсез кешелҽрне адаштыру ҿчен Аллаһуга 



ялганны ифтира кылган кеше хҽтле залим-залимрҽк кеше булырмы? Ҽлбҽттҽ, 

Аллаһу тҽгалҽ залимнҽрне туры юлга салмас. 

6|145|Ҽйт: "Аллаһудан миңа вҽхий кылынган Коръҽндҽ тапмыймын ашаучыга 

ризык йҿзеннҽн хҽрам нҽрсҽне, мҽгҽр үлгҽн хайван, бугазлаганда аккан кан, 

дуңгыз ите һҽм бугазлаганда Аллаһ исемен ҽйтмичҽ башка берҽр мҽхлук 

исемен ҽйтеп бугазлаган хайван ите, боларны хҽрам дип таптым", – дип, 

берҽү ашарга һичнҽрсҽ тапмыйча ачка үлү ихтималы булганда зарурат хҽтле 

генҽ ашаса, гҿнаһ булмас. Бу хҽлдҽ, ҽлбҽттҽ, Раббың ярлыкаучы һҽм 

рҽхимле. 

6|146|Дҽхи яһүдлҽргҽ һҽрбер тырнаклы хайванны хҽрам кылдык, янҽ сыер вҽ 

куй майларын аларга хҽрам кылдык, мҽгҽр сыер белҽн куйның арка майларын, 

эчҽклҽре ҿстендҽге майларны вҽ сҿяклҽренҽ аралашкан майны аларга хҽлҽл 

иттек, бу хҿкемебез аларга җҽза булды явызлыклары ҿчен вҽ Без тҽхкыйк 

сүзебездҽ вҽ хҿкемебездҽ туры торучыбыз. 

6|147|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҽгҽр кҽферлҽр сине ялганчы дисҽлҽр, син аларга 

ҽйт: "Раббыгыз киң рҽхмҽт иясе, сезне дҿньяда" ґҽзаб кылырга ашыкмас, 

ҽмма ахирҽттҽ Аллаһуның ґҽзабы залим каумнҽрдҽн кире китмҽс." 

6|148|Мҿшриклҽр тиздҽн ҽйтерлҽр: "Ҽгҽр Аллаһ телҽгҽн булса иде безнең 

мҿшрик булмавыбызны, үзебез дҽ һҽм ата-бабаларыбыз да Аллаһуга һичнҽрсҽне 

тиңдҽш кылмаган булыр идек һҽм Аллаһ хҽрам кылмаган нҽрсҽлҽрне берсен дҽ 

хҽрам кылмаган булыр идек", – дип. Соңгы мҿшриклҽр пҽйгамбҽрлҽрне ялганга 

тоткан кеби, ҽүвҽлге мҿшриклҽр дҽ ялганга тоттылар, хҽтта ґҽзабыбызны 

татыганчы. Ҽйт: "Сүзлҽрегезне вҽ кылган эшлҽрегезне дҿреслҽргҽ 

дҽлиллҽрегез бармы? Ҽгҽр булса, безгҽ чыгарып күрсҽтегез! Сез хак булган 

дҽлиллҽргҽ иярмисез, фҽкать сукыр җаныгызга иярҽсез, янҽ сез һичкем 

түгел, мҽгҽр ялганчыларсыз." 

6|149|Хак булган кҿчле дҽлил – Аллаһ дҽлиле, ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, 

ҽлбҽттҽ, һҽммҽлҽрегезне дҽ туры юлга күндерер иде. 

6|150|Ҽйт: "Хайваннардан вҽ игеннҽрдҽн Аллаһ кайберлҽрен хҽрам кылды дип 

шҽһадҽт бирүче шҽһитлҽрегезне китерегез, ҽгҽр Аллаһ хҽрам дип ҽйткҽн 

булса, дҽлилне күрсҽтсеннҽр", – дип. Ялганга шҽһадҽт бирсҽлҽр, ҽмма син 

алар белҽн бергҽ шҽһадҽт бирмҽ, ягъни ялган сүзлҽрен тҽсдыйк кылма, вҽ 

аятьлҽребезне ялган диюче һҽм ахирҽткҽ ышанмаучыларның нҽфис һаваларына 

иярмҽ, алар кылганны кылма, ҽле алар үзлҽрен тҽрбия кылучы Аллаһуны 

сынымнары белҽн бертигез күрҽлҽр. 

6|151|Ҽйт: "Килегез минем яныма, Аллаһ хҽрам кылган нҽрсҽлҽрне сезгҽ 

укырмын, Аллаһуга һичкемне һичнҽрсҽне тиңдҽш кылмаска һҽм ата-анага 

изгелек итҽргҽ ҽмер кылды, дҽхи ач булудан яки тҽрбиялҽп үстерү 

мҽшҽкатеннҽн куркып балаларыгызны үтермҽгез диде, бит сезне дҽ вҽ 

балаларыгызны да Без ризыкландырабыз, һҽм зина кылу кеби фҽхеш эшлҽрнең 

ачык эшлҽнҽ торганнарына да, яшерен эшлҽнҽ торганнарына да якын бармагыз, 

һҽм дҽ Аллаһ кеше үтерүне хҽрам кылды, кеше үтермҽгез, мҽгҽр үтерергҽ 

тиешле булса гына үтерегез! Бу эшлҽр белҽн Раббыгыз сезгҽ васыять вҽ ҽмер 

кылды, шаять аңларсыз. 

6|152|Дҽхи ятим бала малына якын бармагыз, мҽгҽр гаделлек белҽн барыгыз, 

ягъни үз малларын үзлҽре генҽ файдалансын ҿчен ятимнҽр эшенҽ катнашыгыз, 

үсеп җиткҽннҽренҽ чаклы малларын саклагыз, үсеп җитсҽлҽр, малларын 

үзлҽренҽ тапшырырсыз, янҽ сҽүдҽ эшлҽрендҽ, алыш-бирешлҽрдҽ һҽр тҿрле 

үлчҽүлҽрегез тҿзек булсын һҽм гадел үлчҽгез! Аллаһ һичкемгҽ кҿче 

җитмҽгҽнне йҿклҽми, мҽгҽр кҿче җиткҽнне генҽ, хҿкем иткҽндҽ якын 

кардҽшлҽрегез булса да, гаделлек белҽн хҿкем итегез вҽ Аллаһуга биргҽн 

ґҽһедлҽрегезне үтҽгез! Болар Аллаһуның сезгҽ васыяте вҽ вҽгазе, шаять 

вҽгазьлҽнерсез. 



6|153|Коръҽн белҽн күрсҽткҽн бу юлым тҽхкыйк сезнең ҿчен туры юлымдыр, 

шул туры юлга керегез! Вҽ мин күрсҽткҽн юлдан башка юлга кермҽгез, ҽгҽр 

башка юлларга керсҽгез, ул юллар сезне Аллаһ юлыннан аерырлар. Мҽсҽлҽн, 

бидеґҽт гамҽллҽр Аллаһ юлыннан башка юлдыр. Аллаһ сезгҽ Коръҽн белҽн юл 

күрсҽтеп, шул юлдан барырга ҽмер кылды, ҽмма башка юлга китүдҽн тыйды, 

шаять башка юлга китеп һҽлак булудан сакланырсыз. 

6|154|Соңра Мусага изге гамҽл кылучылар ҿчен һҽрнҽрсҽне тулысынча 

аңлатучы китапны бирдек, ул китап һидҽят һҽм рҽхмҽт итеп бирелде, шаять 

Раббыларына юлыгачакларына ышанырлар. 

6|155|Без иңдергҽн бу Коръҽн аның белҽн гамҽл кылучыга мҿбарҽк, шулай 

булгач, аның һҽр хҿкеменҽ иярегез, ҽмма башка юлга китеп адашудан 

сакланыгыз, шаять рҽхмҽт ителерсез. 

6|156|Сезгҽ Коръҽнне иңдердек, ахирҽттҽ хисаб кҿнендҽ: "Ий Раббыбыз, син 

бездҽн ҽүвҽл ике таифҽгҽ, ягъни яһүд белҽн насарага китап иңдердең, без 

аларның Тҽүрат, Инҗилне укуларыннан гафил булдык", – дип ҽйтмҽвегез ҿчен. 

6|157|Яки ҽгҽр безгҽ китап иңдерелгҽн булса, ҽлбҽттҽ, яһүд вҽ насарага 

караганда да туры юлга күнегүчҽнрҽк булыр идек, дип ҽйтмҽвегез ҿчен 

Коръҽнне иңдердек, бит тҽхкыйк Раббыгыздан сезгҽ һҽрнҽрсҽне ачыклаучы 

Коръҽн исемле китап, ул аның белҽн гамҽл кылучыларга һидҽят вҽ рҽхмҽт 

булып килде, Аллаһу тҽгалҽнең аятьлҽрен ялган диюче кеше хҽтле залимрак 

кеше булырмы? Вҽ ул залим Коръҽн белҽн гамҽл кылудан баш тарта. 

Аятьлҽребездҽн баш тарткан кешелҽрне ягъни хҽрамнардан сакланмау, 

фарызларны үтҽмҽү аятьлҽрдҽн баш тарту була, тиздҽн алардан яман ґҽзаб 

белҽн җҽза кылырбыз баш тартканнары ҿчен. 

6|158|Аллаһудан Коръҽн килгҽннҽн соң да аның белҽн гамҽл кылмыйча тагын 

нҽрсҽ кҿтҽлҽр? Ҽлбҽттҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча, ґҽзаб фҽрештҽнең 

килүен кҿтҽлҽр, яки Раббының ґҽзҽб белҽн килүен кҿтҽлҽр, яки кыямҽт кҿне 

кеби Раббыңның бҽгъзе галҽмҽтлҽрен кҿтҽлҽр. Раббыңның бҽгъзе галҽмҽтлҽре 

килгҽн кҿндҽ һичкемнең иман китерүе файда бирмҽс, ягъни үлем 

куркынычларын күргҽч кенҽ, яки картлык зҽгыйфьлегенҽ ирешкҽч кенҽ иман 

китереп маташуның һич файдасы булмас, яки ҽүвҽлрҽк иман китергҽн, лҽкин 

хҽрамнардан тҽүбҽ итмҽгҽн һҽм фарызларны үтҽмҽгҽн, коры иман сүзлҽрен 

ҽйтеп яшҽве янҽ файда бирмҽс, ҽйт: "Кҿтегез Аллаһ ґҽзабын", – дип. Без, 

ҽлбҽттҽ, аларны ґҽзаб белҽн кҿтҽбез. 

6|159|Тҽкъвасыз мҿселманнар, Аллаһ тҿзеп биргҽн хак динне тҿрле 

кисҽклҽргҽ бүлделҽр һҽм тҿрле батыл мҽзһҽб иялҽре булдылар, ий Мухҽммҽд 

г-м, син аларның һичбер эшлҽре турында соралачак түгелсең. Аларның эшлҽре 

Аллаһуга тапшырылмыштыр, соңра Аллаһ үзлҽренҽ кылган эшлҽре белҽн хҽбҽр 

бирер. 

6|160|Бер мҿэмин Аллаһу хозурына изге гамҽллҽр белҽн килсҽ, ул мҿэмингҽ 

изгелеклҽре ун тапкыр арттырылыр, вҽ бер кеше явыз эшлҽр белҽн килсҽ, 

кылган гҿнаһы бҽрабҽрендҽ генҽ җҽза кылыныр һҽм алар гҿнаһларын арттыру 

белҽн золым ителмҽслҽр. 

6|161|Ҽйт: "Ий Мухҽммҽд г-м, "Раббым мине күндерде чын туры юлга, 

кыямҽткҽ каим булган хак дингҽ күндерде һҽм батылдан хак тарафына нык 

авышкан Ибраһим миллҽтенҽ күндерде. Ул – Ибраһим мҿшриклҽрдҽн булмады, 

ягъни Аллаһуга һичкемне, һичнҽрсҽне тиңдҽш итмҽде. 

6|162|Ҽйт: "Укыган намазларым вҽ бугазлаган корбаннарым фҽкать Аллаһ 

ризалыгы ҿчен генҽ эшлҽнҽлҽр вҽ тере булуым һҽм үлмҽклегем бҿтен 

галҽмнҽрне тҽрбия кылучы Аллаһу тҽгалҽ эшедер. 

6|163|Аллаһуның һич тиңдҽше юк, вҽ мин һичкемне һичнҽрсҽне аңа тиңдҽш 

кылмаска, фҽкать Аллаһуга гына халис кол булырга Аның тарафыннан 

боерылдым һҽм мин мҿселманнарның ҽүвҽлемен". 



6|164|Ҽйт: "Аллаһудан башка бер мҽхлукны үземне тҽрбия итүче итеп 

алыйммы? Бҿтен вҿҗүднең, бҿтен мҽхлукның тҽрбиячесе Аллаһ үзе генҽ була 

торып, һҽрбер кеше ни кылса да үзе ҿчен генҽ кыладыр һҽм гҿнаһ йҿген 

йҿклҽүче кеше башка һичбер кешенең гҿнаһ йҿген йҿклҽп алмас, соңра 

кайтачак урыныгыз Аллаһ хозурында, Аллаһ динендҽ ихтилаф кылышканыгыз 

белҽн үзегезгҽ хҽбҽр бирер. 

6|165|Сезлҽрне Җиргҽ халифҽ итүче Аллаһ дҽрҽҗҽлҽрдҽ бҽгъзелҽрегезне 

бҽгъзелҽрегездҽн югары күтҽрде, сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽре хакында 

барыгызны да сынамак ҿчен. Дҿреслектҽ, Синең Раббың итагать итмҽгҽннҽрдҽн 

ашыгып үч алучыдыр вҽ, ҽлбҽттҽ, Ул итагать белҽн тҿзҽлгҽннҽрне ярлыкаучы, 

рҽхимле. 

7|1|Мҽгънҽсен Аллаһу тҽгалҽ белҽ. 

7|2|Бу – Коръҽн сиңа иңдерелгҽн китап, Коръҽн хакында күңелеңдҽ шик 

булмасын, Аның белҽн гҿнаһларны куркытмаклыгың вҽ мҿэминнҽрне вҽгазь 

кылмаклыгың ҿчен иңдердек. 

7|3|Барчагыз да Раббыгыздан иңдерелгҽн Коръҽнгҽ иярегез вҽ Коръҽннҽн 

башка Вҽлилҽргҽ иярмҽгез! Лҽкин бик аз вҽгазьлҽнҽсез. 

7|4|Китабыбызга иярмҽгҽннҽре ҿчен күпме шҽһҽр халыкларын һҽлак иттек, 

шҽһҽрлҽргҽ ґҽзабыбыз кич эчендҽ килде, яки кҿндез ял иткҽн вакытларында 

килде. 

7|5|Безнең ґҽзабыбыз аларга килгҽндҽ, башка дҽгъвҽлҽре булмас, мҽгҽр: 

"Аллаһуга карышып үзебезгҽ үзебез залим булуыбыз сҽбҽпле бу ґҽзаб безгҽ 

килде", – дип ҽйтүлҽре булыр. 

7|6|Бездҽн үзлҽренҽ расүллҽр күндерелгҽн каумнҽрдҽн, ҽлбҽттҽ, сорарбыз: 

"Расүллҽр сезгҽ безнең хҿкемнҽрне ирештерделҽрме", – дип, янҽ рҽсүллҽрдҽн 

дҽ, ҽлбҽттҽ, сорарбыз: "Безнең, хҿкемнҽребезне ирештердегезме? Каумегез 

кабул иттеме", – дип. 

7|7|Ул каумнҽргҽ кылган эшлҽрен белеп сҿйлҽрбез вҽ Без алардан гаиб 

булмадык, бҽлки һҽрвакыт яннарында хазир булдык. 

7|8|Хисаб кҿнендҽ булачак савап илҽ гҿнаһны үлчҽү мизаны хак, берҽүнең 

үлчҽүдҽ савабы авыр килсҽ, алар ґҽзабтан котылып, ҿстенлек табучылар. 

7|9|Вҽ берҽүнең үлчҽүдҽ савабы аз килсҽ, андый кешелҽр һҽлак булучылар, 

гамҽл кылмыйча аятьлҽребезгҽ золым иткҽннҽре ҿчен. 

7|10|Тҽхкыйк Без сезне Җир ҿстенҽ урынлаштырдык, ничҽ тҿрле файдалану 

куҽтен бирдек вҽ Җир ҿстендҽ тереклек итүегез ҿчен кирҽк нҽрсҽлҽрнең 

барын да бар иттек, лҽкин бик аз вакытта шҿкер итҽсез. 

7|11|Тҽхкыйк тҿп атагыз – Адҽмне балчыктан халык кылдык, соңра күркҽм 

сурҽтле иттек, моннан соң фҽрештҽлҽргҽ ҽйттек: "Адҽмгҽ карап сҽҗдҽ 

кылыгыз", – дип, фҽрештҽлҽр Адҽмне хҿрмҽтлҽп сҽҗдҽ кылдылар, мҽгҽр Иблис 

сҽҗдҽ кылмады, ул сҽҗдҽ кылучылардан булмады. 

7|12|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Ий Иблис! Мин сине Адҽмгҽ сҽҗдҽ кылырга ҽмер 

иткҽч, сине сҽҗдҽ кылудан ни нҽрсҽ тыйды?" – дип. Иблис ҽйтте: "Мин 

аңардан артыграк, чҿнки мине уттан яраттың, ҽмма Адҽмне балчыктан 

яраттың". 

7|13|Аллаһ ҽйтте: "Алай булса, җҽннҽттҽн чык! Аллаһуның кушканына карышып 

җҽннҽттҽ сиңа тҽкҽбберлҽнү һич дҿрес булмас, чык аннан, хур вҽ рисвайлар 

җҿмлҽсеннҽнсең". 

7|14|Иблис ҽйтте: "Ий Раббым, мине үтермҽ, кубарылачак кҿнгҽ чаклы яшҽргҽ 

дҿньяда миңа ирек бир". 

7|15|Аллаһ ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, мҽгълүм вакыткача рҿхсҽт бирелгҽннҽрен, ягъни 

кыямҽткҽчҽ, яшҽ", – дип. 

7|16|Иблис ҽйтте: "Адҽм ҿчен мине аздырганың ҿчен, ҽлбҽттҽ, бҽндҽлҽреңне 

алдап аздырмак ҿчен туры юлың ҿстендҽ утырачакмын. 



7|17|Янҽ аларны аздырмак ҿчен алларыннан, артларыннан һҽм уңларыннан вҽ 

сулларыннан килермен. Шуннан соң аларның күбрҽген шҿкер итүчелҽрдҽн 

тапмассың". 

7|18|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Бозылганың вҽ рҽхмҽттҽн сҿрелгҽнең хҽлдҽ чык 

җҽннҽттҽн! Кешелҽрнең сиңа ияргҽннҽре белҽн бергҽ һҽммҽгезне салып 

җҽһҽннҽмне тутырачакмын". 

7|19|Аллаһ ҽйтте: "Ий Адҽм, үзең вҽ хатының – Һава җҽннҽттҽ торыгыз вҽ 

телҽгҽн урыннан ашагыз, ҽмма ошбу агачка якын бармагыз, ҽгҽр якын 

барсагыз, залимнҽрдҽн булырсыз". 

7|20|Аларга шайтан вҽсвҽсҽ кылды аларның ябык гаурҽтлҽрен ачмак ҿчен һҽм 

ҽйтте: "Аллаһ сезнең фҽрештҽ булуыгызны телҽмҽгҽне яки җҽннҽттҽ мҽңге 

калуыгызны телҽмҽгҽне ҿчен сезне ошбу агачтан тыйды", – дип. 

7|21|"Тҽхкыйк мин сезгҽ яхшылыкны телимен", – дип ант итте Иблис. 

7|22|Алдап аларны агачка якын китерде. Алар агачтан ашадылар, гаурҽтлҽре 

ачылды вҽ җҽннҽт яфраклары белҽн гаурҽтлҽрен капларга ашыктылар, аларга 

Раббылары кычкырды: "Ҽйҽ! Мин сезне ошбу агачтан тыймадыммы? Вҽ тҽхкыйк 

шайтан сезгҽ ачык дошман, сакланыгыз, дип ҽйтмҽдемме?" – дип. 

7|23|Адҽм вҽ Хҽва ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, үзебезгҽ золым кылдык, ҽгҽр 

безне ярлыкамасаң һҽм рҽхмҽт кылмасаң, ҽлбҽттҽ, бҽхетсезлҽрдҽн 

булачакбыз", – дип. 

7|24|Аллаһ ҽйтте: "Ий Адҽм белҽн Иблис бер-берегезгҽ дошман булганыгыз 

хҽлдҽ Җиргҽ иңегез! Сезгҽ торачак урын һҽм ҽҗҽлегезгҽчҽ файдаланачак җай 

Җирдҽ." 

7|25|Аллаһ ҽйтте: "Җирдҽ тереклек итҽрсез вҽ Җирдҽ үлҽрсез һҽм Җирдҽн 

чыгарылырсыз." 

7|26|Ий Адҽм балалары! Без сезгҽ киемнҽр яраттык, ул киемнҽр 

гаурҽтлҽрегезне каплар, янҽ мал яраттык һҽм дҽ тҽкъвалык киемен бирдек, 

ул тҽкъвалык – саклану киеме хҽерледер, ошбу зекер ителгҽн нҽрсҽлҽр 

Аллаһу тҽгалҽнең галҽмҽтлҽре, шаять кешелҽр вҽгазьлҽнерлҽр. 

7|27|Ий Адҽм балалары! Ата-анагызны җҽннҽттҽн чыгарган кеби, шайтан сезне 

фетнҽгҽ салмасын, аларның киемнҽрен салдырып гаурҽтлҽрен үзлҽренҽ 

күрсҽтер ҿчен аларны алдады. Тҽхкыйк шайтан һҽм аның гаскҽре сезне 

күрҽлҽр, сез аларны күрмҽгҽн урыннан, ҽлбҽттҽ, шайтаннарны ышанмаучыларга 

дус кылдык. 

7|28|Кайчан фҽхеш эшне кылсалар: "Ата-бабаларыбызның бу эшне эшлҽгҽннҽрен 

күрдек һҽм Аллаһ ҽмер кылды бу эшлҽрне кылырга", – дилҽр, ҽйт: "Аларга 

Аллаһ андый фҽхеш эшлҽргҽ ҽмер кылмый, белмҽгҽнегезне Аллаһуга ифтира 

кылырга ничек оялмыйсыз", – дип. 

7|29|Ҽйткел: "Раббым һҽр эштҽ гадел булырга ҿндҽп ҽмер бирде вҽ һҽр 

мҽсҗидтҽ йҿзлҽрегезне кыйблага юнҽлдерегез вҽ динне Аллаһ ризалыгы ҿчен 

генҽ ихлас тотып, Аңа гына гыйбадҽт кылыгыз! Ҽүвҽлдҽ юктан бар булганыгыз 

кеби, үлгҽннҽн соң терелеп бар булырсыз", – диде. 

7|30|Аллаһу тҽгалҽ бер фирканы туры юлга күндерде вҽ бер фирканы рисвай 

итеп аларга залҽлҽт сабит булды, чҿнки алар Аллаһудан башка шайтаннарны 

дус итеп алдылар, шулай булса да алар: "Без туры юлга күнелгҽн кешелҽр", 

– дип зан итҽлҽр. 

7|31|Ий Адҽм балалары! Һҽр сҽҗдҽ кыла торган урында гаурҽтлҽрегезне 

каплар ҿчен зиннҽтле киемнҽрегезне алып киегез, ашагыз вҽ эчегез, лҽкин 

исраф кылмагыз, тҽхкыйк Аллаһ исраф итүчелҽрне сҿйми. 

7|32|Ҽйт: "Аллаһу тҽгалҽ бҽндҽлҽренҽ биргҽн зиннҽтле киемнҽрне кем хҽрам 

кылды вҽ ризыктан пакь, лҽззҽтле булганнарын кем хҽрам кылды?" Ҽйт: "Ул 

зиннҽтле киемнҽр вҽ хуш булган ризыклар дҿньяда вакытта иман китергҽн 

мҿэминнҽргҽ, кыямҽт кҿнендҽ махсус мҿэминнҽргҽ, кҽферлҽргҽ мҽхрүмнҽрдер". 

Ҽнҽ шулай аятьлҽребезне ачык аңлатабыз хакны белгҽн кешелҽр ҿчен. 



7|33|Ҽйт: "Раббым фҽхеш эшлҽрне күрсҽтеп эшли торганын да, яшерен эшли 

торганын да хҽрам кылды, күрсҽтеп эшли торганы: су буенда ирлҽр вҽ 

хатыннар бергҽ су керү, кояшта кызыну кеби эшлҽр, яшерен булганы – зина 

кылу эшлҽредер. Янҽ гҿнаһлы эшлҽрне, хаксыз золым итү, тҽкҽбберлҽнүне, 

мҽхлукны Аллаһуга тиңдҽш кылырга ярый дип, Аллаһудан аять иңмҽгҽн кҿйгҽ 

һҽм Аллаһ хакында белмҽгҽнне сҿйлҽүне хҽрам кылды", – дип. 

7|34|Һҽрбер ҿммҽтнең билгелҽнгҽн ҽҗҽле бар, ҽгҽр аларга ҽҗҽллҽре килсҽ, 

бер сҽгать иртҽ килмҽс һҽм бер сҽгатькҽ кичекмҽс. 

7|35|Ий Адҽм балалары! Һҽркайчан сезгҽ минем рҽсүллҽрем килсҽ һҽм 

аятьлҽремне сезгҽ укысалар, берҽрегез аятьлҽремҽ иярсҽ һҽм тҿзҽлсҽ, 

ҽлбҽттҽ, аларга курку вҽ кҿенү булмас. 

7|36|Бҽгъзе кешелҽр аятьлҽребезне ялган диделҽр һҽм Аллаһуга каршы 

тҽкҽбберлҽнделҽр, алар җҽһҽннҽм кешелҽре, анда мҽңге калырлар. 

7|37|Аллаһуга ялганны ифтира кылган, яки Аның аятьлҽрен ялган дигҽн 

кешедҽн дҽ залимрҽк кеше бармы? Ҽлбҽттҽ, юк! Ул кешелҽргҽ Коръҽндҽ 

ҽйтелгҽн ґҽзаблардан үзлҽренең ҿлеше ирешер, хҽтта ҽҗҽл фҽрештҽлҽре килеп 

аларның җаннарын алырлар һҽм ҽйтерлҽр: "Аллаһудан башка гыйбадҽт кылган 

затларыгыз кайда", – дип, мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Ялган Илаһҽлҽребез бездҽн 

гаиб булдылар – югалдылар", – дип, "Тҽхкыйк кҽфер булдык", – дип 

үзлҽренең зарарына шҽһадҽт бирерлҽр. 

7|38|Аллаһ ҽйтер: "сездҽн ҽүвҽл үткҽн, үзегез кеби адашкан җҽмҽгать эченҽ 

керегез, ул – җҽмҽгать җеннҽрдҽн вҽ кешелҽрдҽн, һҽммҽгез дҽ җҽһҽннҽм 

утына керегез", – дип. Һҽркайчан җҽһҽннҽмгҽ бер җҽмҽгать керсҽ, андагы 

дустына лҽгънҽт укыр, хҽтта җҽһҽннҽмгҽ җыелып бетсҽлҽр, иярүчелҽре 

ияртүче башлыкларына ҽйтер: "Ий Раббыбыз! Безне менҽ шулар аздырды, безгҽ 

караганда ут ґҽзабын аларга ике ҿлеш бир! Аллаһ ҽйтер: "һҽммҽгезгҽ дҽ ике 

ҿлеш бар, лҽкин белмисез". 

7|39|Башлыклары үзлҽренҽ ияргҽн кешелҽргҽ ҽйтерлҽр: "Сезнең бездҽн артык 

фазыйлҽтегез булмады, ягъни кҿферлектҽ бертигезбез", – дип, кҽферне кҽсеб 

итүегез сҽбҽпле ґҽзабны татыгыз! 

7|40|Бҽгъзе кешелҽр аятьлҽребезне ялган диделҽр вҽ аятьлҽребез белҽн 

гамҽл кылудан тҽкҽбберлҽнделҽр, аларга Күк ишеклҽре ачылмас, ягъни азрак 

изгелеклҽре булса, ул да кабул булмас һҽм җҽннҽткҽ кермҽслҽр, хҽтта дҿя 

энҽ күзеннҽн чыкканчы, ягъни дҿянең энҽ күзеннҽн чыгуы мҿмкин булмаса, 

аларның да җҽннҽткҽ керүе мҿмкин түгел. Залимнҽрне ҽнҽ шулай җҽза 

кылырбыз. 

7|41|Аларга җҽһҽннҽм утыннан булган түшҽк һҽм ҿслҽрендҽ уттан пҽрдҽ бар. 

Ҽнҽ шулай җҽза кылырбыз залимнҽрне. 

7|42|Бҽгъзе кешелҽр иман китереп изге гамҽллҽр кылдылар, һичкемгҽ кҿче 

җитмҽгҽн йҿкне йҿклҽмибез, мҽгҽр кҿче җиткҽнне генҽ. Алар җҽннҽт иялҽре, 

анда мҽңге калачаклар. 

7|43|Без аларның күңеллҽрендҽ булган хҿседне суырып алдык, аларның аяк 

асларыннан елгалар агар, ҽйтерлҽр: "Безне бу җҽннҽткҽ күндерүче Аллаһуга 

мактау булсын, ҽгҽр Аллаһ күндермҽсҽ, үзебез белеп күнелүче булмас идек, 

тҽхкыйк Раббыбызның рҽсүллҽре дҿньяда безгҽ хак аятьлҽрне китерделҽр, без 

Аллаһуның рҽхмҽте белҽн кабул иттек", – дип. Аларга нида кылыныр: "Бу 

җҽннҽт белҽн варис ителдегез кылган гамҽллҽрегез ҿчен", – дип. 

7|44|Җҽннҽт ҽһеле, җҽһҽннҽм ҽһеленҽ ҽйтер: "Тҽхкыйк без Аллаһ вҽгъдҽ 

кылган җҽннҽтне менҽ инде таптык, сез дҽ Раббыгыз вҽгъдҽ кылган 

җҽһҽннҽмне таптыгызмы инде?" Алар: "Ҽйе, таптык", – диярлҽр. Алар 

арасыннан берҽү: "Аллаһуның лҽгънҽте залимнҽргҽ тиешле булды", – дип 

кычкырыр. 



7|45|Ул – җҽһҽннҽм ҽһеллҽре, кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыялар, 

мҿселманнарның алар ягына үзгҽрүлҽрен телилҽр һҽм ахирҽтне инкяр итҽлҽр 

иде. 

7|46|Җҽннҽт белҽн җҽһҽннҽм арасында пҽрдҽ бар, ул пҽрдҽ ҿслҽреңдҽ ирлҽр 

бар, ул ирлҽр җҽннҽт вҽ җҽһҽннҽм кешелҽрен йҿзлҽреннҽн танырлар, чҿнки 

җҽннҽт кешесенең йҿзе ак, җҽһҽннҽм кешесенең йҿзе кара булыр. Ул ирлҽр 

җҽннҽт кешелҽренҽ кычкырырлар тынычлык һҽм һҽлакҽтлектҽн котылмак 

сезгҽдер, дип, үзлҽре һҽмишҽ җҽннҽткҽ кермҽгҽн булырлар һҽм җҽннҽткҽ 

керүне ҿмет итеп торырлар. 

7|47|Ҽгъраф-Пҽрдҽ ҿстендҽге ирлҽрнең күзе җҽһҽннҽм ҽһеле тарафына тҿшсҽ: 

"Ий Раббыбыз! Безне залим каумнҽр белҽн бергҽ кылмагыл", – диярлҽр. 

7|48|Янҽ Ҽгърафдагы ирлҽр, залим ирлҽрне галҽмҽтлҽре белҽн танырлар һҽм 

ҽйтерлҽр: "Дҿньяда җыйган малыгыз вҽ тҽкҽбберлҽнүегез бүген сезгҽ файда 

бирмҽде", – дип. 

7|49|"Ий сез җҽһҽннҽм ҽһеллҽре! Дҿньяда вакытта хҽзрҽти Билал бик кҿчле 

иманлы булып та, кол яки ярлы булганы ҿчен генҽ ҽнҽ шундыйларга Аллаһ 

рҽхмҽтен ирештермҽс", – дип ант итеп ҽйтҽ идегез, хҽлбуки алар 

җҽннҽттҽлҽр. Ҽ сез хур булып җҽһҽннҽмдҽсез", – диярлҽр. Шул вакытта кҿчле 

иманлы ярлы мҿселманнарга: "Җҽннҽткҽ керегез! Сезгҽ курку булмас һҽм 

кайгылы да булмассыз", – диелде. 

7|50|Тҽмуг ҽһеле, җҽннҽт ҽһеллҽренҽ нида кылыр: "Ий җҽннҽт ҽһеллҽре! 

Безгҽ җҽннҽттҽн су коеп бирегез, яки Аллаһ сезне ризыкландырган 

җимешлҽрдҽн бирегез", – дип. Җҽннҽт ҽһеллҽре сез сораган нҽрсҽлҽрне Аллаһ 

сезгҽ хҽрам кылды диярлҽр. 

7|51|Алар хак динне җиңелгҽ вҽ уенга санадылар һҽм аларны дҿнья байлыгы 

алдады, бүген без дҽ аларны җҽһҽннҽмгҽ салып онытырбыз, бу кҿннҽренҽ 

юлыгачакларын онытканнары һҽм аятьлҽребезне инкяр иткҽннҽре ҿчен. 

7|52|Тҽхкыйк Без аларга китап белҽн килдек, ул китапны белеп, ачык 

аңлатып бҽян кылдык, ул Коръҽн һидҽят вҽ рҽхмҽт аның хаклыгына ышанып 

гамҽл кылучы мҿэминнҽр ҿчен. 

7|53|Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар кҿтмилҽр һичнҽрсҽне, мҽгҽр Коръҽндҽ 

хҽбҽр бирелгҽн Аллаһуның ґҽзабын кҿтҽлҽр, Коръҽн хҽбҽр биргҽн кыямҽт кҿне 

килсҽ, дҿньяда вакытта Коръҽнне онытып йҿргҽн кешелҽр ҽйттелҽр: "Тҽхкыйк 

Раббыбызның рҽсүллҽре безгҽ хакны китергҽн булганнар икҽн, без кабул 

итмичҽ һҽлак булган икҽнбез, ҽйҽ безгҽ шҽфҽгать итүчелҽр бармы? Булса 

безгҽ шҽфҽгать итҽр иделҽр, яки безгҽ дҿньяга кире кайту бармы? Ҽгҽр кире 

кайтсак, ҽүвҽлдҽ кылган эшлҽребездҽн башка яхшы эшлҽрне кылыр идек", – 

дип. Тҽхкыйк бҿтен гамҽллҽрен шайтан юлына сарыф итеп һҽлак булдылар, вҽ 

алардан Аллаһуга тиңдҽш кылган затлары гаеп булдылар. 

7|54|Тҽхкыйк Раббыгыз – Аллаһ, алты кҿн эчендҽ Җирне вҽ Күклҽрне тҿзеде, 

соңра боерыгы Ґҽрешкҽ карарланды. Аллаһу тҽгалҽ тҿн караңгысы белҽн кҿнне 

каплар, ул тҿн кҿнне ашыгып ҿстҽр, ягъни туктамыйча бер-бер артлы килеп 

торырлар, Кояш, Ай вҽ йолдызлар Аллаһ ҽмере буенча йҿрилҽр, ҽгаһ булыгыз! 

Халык кылмак, һҽр эшкҽ ҽмер бирмҽк Аллаһ эше түгелме? Барча галҽмне 

тҽрбия итүче Аллаһ бҽрҽкҽт иясе булды. 

7|55|Аллаһуга зарыйлык кылып, хаҗҽтлҽрегезне сорагыз! Сорауда чиктҽн 

чыгучыларны Аллаһ, ҽлбҽттҽ, сҿйми. (Мҽсҽлҽн: тҽүбҽ итеп тҿзҽлмичҽ 

җҽһҽннҽм ґҽзабыннан имин булуны сорау һҽм фарыз, ваҗеб вҽ сҿннҽт 

гамҽллҽрен үтҽмичҽ җҽннҽт сорау һич тҽ дҿрес булмый). 

7|56|Пҽйгамбҽрлҽр җибҽреп ислах кылганнан соң Җир ҿстендҽ бозыклык 

кылмагыз! Газабыннан куркып, рҽхмҽтен ҿмет итеп Аллаһуга гыйбадҽт кылыгыз 

һҽм хаҗҽтлҽрегезне сорагыз! Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылучыларга, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһуның рҽхмҽте якын. 



7|57|Ул – Аллаһ, яңгырдан алда җил җибҽрер, рҽхмҽте белҽн шатландырмак 

ҿчен, хҽтта ки ул җил, яңгырлы авыр болытны алып килсҽ, сҿрербез ул 

болытны үлгҽн-үлҽнсез шҽһҽр ҿстенҽ, ул шҽһҽргҽ яңгырны яудырырбыз вҽ ул 

яңгыр белҽн тҿрле җимешлҽрне чыгарырбыз, ҽнҽ шулай мҽетлҽрне чыгарырбыз, 

шаять вҽгазьлҽнерсез. 

7|58|Ул яңгыр белҽн җире яхшы булган шҽһҽрнең үлҽннҽре, игеннҽре үсҽр 

тҽрбияче – Аллаһ ҽмере илҽ (яхшы җир яңгырдан файдаланган кеби, яхшы 

кешенең күңеле Коръҽннҽн файдаланыр), җире начар булган шҽһҽрнең үлҽне вҽ 

игеннҽре чыкмас-үсмҽс, мҽгҽр кыйналып, зҽгыйфь булып бик аз үсҽр (Имансыз 

кешенең яки начар кешенең күңеле Коръҽннҽн файдаланмас, Аның хак сүзлҽрен 

ишетмҽс, бҽгъзе вакыт ишетсҽ дҽ – кҿчлҽнеп кенҽ ишетер, ҽмма кабул 

итмҽс). Ҽнҽ шулай нигъмҽтлҽребезгҽ шҿкер итүче каумнҽр ҿчен аятьлҽребезне 

ачык бҽян кылабыз. 

7|59|Тҽхкыйк Нухны кауменҽ расүл итеп җибҽрдек, ҽйтте: "Ий каумем! Фҽкать 

Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз, Аллаһудан башка сезнең Илаһҽгез юк, 

каһҽре зур булган туфан кҿненең ґҽзабы сезгҽ ирешер дип куркам", – дип. 

7|60|Нух кауменең аксакаллары ҽйтте: "Ий Нух! Без сине тҽхкыйк адашкансың 

дип күрҽбез", – дип. 

7|61|Нух ҽйтте: "Ий каумем! Миндҽ адашмаклык юк, лҽкин барча галҽмне 

тҽрбия кылучы – Аллаһуның расүлемен." 

7|62|Сезлҽргҽ Раббымның хҿкемнҽрен ирештерермен вҽ сезлҽрне үгет-нҽсыйхҽт 

кылырмын һҽм Аллаһ белдерүе белҽн сез белмҽгҽн нҽрсҽлҽрне белермен. 

7|63|Ҽйҽ сез арагыздан үзегез кеби бер иргҽ Аллаһудан китап иңдерелүгҽ 

ґҽҗҽблҽнҽсезме? Ул китап килде Аллаһ ґҽзабы белҽн сезне куркытмак ҿчен, 

һҽм Аллаһуга гҿнаһлы булудан сакланырга юл күрсҽтер ҿчен килде, вҽ 

тҽкъвалык кылганыгыздан соң Аллаһуның рҽхмҽтенҽ ирешмҽклегегез ҿчен. 

7|64|Кауме Нухны ялганчы диделҽр, Нухны вҽ аңа ияргҽн мҿселманнарны 

кҿймҽдҽ туфан суыннан коткардык вҽ аятьлҽребезне ялган диючелҽрне туфан 

суында батырдык, тҽхкыйк алар хакны күрми торган сукыр булдылар. 

7|65|Вҽ Гад кауменҽ кардҽшлҽре Һудны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, Һуд ҽйтте: 

"Ий каумем, фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз, Аллаһудан башка 

Илаһҽгыз юк, ҽйҽ Аллаһ ґҽзабыннан курыкмыйсызмы", – диде. 

7|66|Һудның кауменнҽн кҽфер булганнары ҽйтте: "Ий Һуд, без сезне 

наданлыкта вҽ диваналыктасың дип белҽбез һҽм дҽ сине ялганчы дип зан 

кылабыз", – дип. 

7|67|Һуд ҽйтте: "Ий каумем! Миндҽ диваналык юк, лҽкин мин барча галҽмне 

тҽрбия кылучы Аллаһуның расүлемен, 

7|68|сезгҽ Раббымның хҿкемнҽрен ирештерҽмен вҽ мин сезне яхшылыкка ҿндҽп 

үгет-нҽсыйхҽт кылучы сүземдҽ ышанычлы пҽйгамбҽрмен." 

7|69|Ҽйҽ ґҽҗҽблҽнҽсезме арагыздан үзегез кеби бер иргҽ Аллаһудан китап 

иңдерелүгҽ, ул китап сезне Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытыр ҿчен иңдерелде, 

янҽ хҽтерлҽгез, Нух каумен һҽлак иткҽннҽн соң Аллаһ сезне алар урынына 

китерде һҽм сезне халык кылынышыгызда куҽт белҽн артык кылды, Аллаһуның 

сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрен хҽтерегездҽ саклагыз, шаять ґҽзабтан 

котылырсыз. 

7|70|Ҽйттелҽр: "Ий Һуд! Безлҽрне бер Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз дип 

боерырга килдеңме? Вҽ аталарыбыз гыйбадҽт кылган сынымнарны ташлагыз, дип 

ҽйтергҽ килдеңме? Безгҽ вҽгъдҽ кылган ґҽзабыңны китер, ҽгҽр дҿрес 

сҿйлҽүче булсаң", – дип. 

7|71|Һуд ҽйтте: "Тҽхкыйк сезгҽ Раббыгыздан ґҽзаб вҽ ачуның килмҽге тиешле 

булды, ҽйҽ сез үзегез вҽ аталарыгыз Аллаһ дип атаган сынымнарыгыз хакында 

минем белҽн низаглашасызмы? Бит Аллаһ сынымнарга гыйбадҽт кылуның 

дҿреслеге хакында һичбер дҽлил иңдермҽде, башыгызга килҽчҽк һҽлакҽтне 



кҿтегез! Мин дҽ сезнең белҽн бергҽ үземҽ тиешле дҽрҽҗҽлҽрне 

кҿтүчелҽрдҽнмен". 

7|72|Һудны вҽ аңа ияргҽн мҿэминнҽрне коткардык үз рҽхмҽтебез белҽн вҽ 

аятьлҽребезне ялган диючелҽрнең нҽселен кистек, һҽлак итеп бетердек, 

чҿнки алар иман китермҽделҽр. 

7|73|Вҽ Сҽмүд кауменҽ кардҽшлҽре Салихны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, ҽйтте: 

"Ий каумем, фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз! Сезнең Аллаһудан башка 

Илаһҽгыз юк (Сҽмүд кауме Салих пҽйгамбҽрдҽн могҗиза итеп, ошбу таштан дҿя 

чыгар, диделҽр, Салих дога кылды, дҿя чыкты, лҽкин алар һаман иман 

китермҽделҽр). Тҽхкыйк сезгҽ Аллаһудан минем пҽйгамбҽрлегемҽ галҽмҽт 

килде, ошбу дҿя сезгҽ галҽмҽт ҿчен җибҽрелгҽн дҿядер, аңарга ирек 

бирегез, Аллаһ җирендҽ ашасын, явызлык белҽн аңарга кул тидермҽгез, юкса 

сезгҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб ирешер. 

7|74|Гад каумен һҽлак иткҽннҽн соң сезне халифҽ кылды вҽ сезне Хҽҗаз 

белҽн Шам арасында булган җирлҽргҽ урынлаштырды, йомшак балчыклардан 

сарайлар, тауларны тишеп ҿйлҽр ясыйсыз, Аллаһу тҽгалҽнең нигъмҽтлҽрен 

хҽтерегезгҽ алыгыз вҽ Аллаһ хҿкемнҽрен бозып җир ҿстеңдҽ бозыклык кылып 

йҿрмҽгез. 

7|75|Салих кауменнҽн тҽкҽбберлҽнүче олугълары ҽйтте Салихка иман китергҽн 

зҽгыйфь мҿэминнҽргҽ: "Салихның пҽйгамбҽр икҽнлегенҽ ышанасызмы?" 

Мҿэминнҽр ҽйттелҽр: "Салих белҽн бирелгҽн могҗизага ышанабыз", – дип. 

7|76|Тҽкҽбберлҽнеп иман китермҽгҽннҽре ҽйттелҽр: "Сез иман китергҽн 

нҽрсҽлҽрне без инкяр итүчелҽрбез", – дип. 

7|77|Үзлҽре сорап алган дҿяне үтерделҽр һҽм Раббыларының ҽмеренҽ каршы 

тҽкҽбберлек кылдылар вҽ: "Ий Салих, безгҽ вҽгъдҽ кылган ґҽзабыңны китер, 

ҽгҽр рҽсүллҽрдҽн булсаң", – диделҽр. 

7|78|Һҽм аларны зилзилҽ – каты селкетү тотты, йортларыннан чыга да 

алмыйча һҽлак булдылар. 

7|79|Аннары Салих г-м аларны ташлап китте вҽ ҽйтте: "Мин сезгҽ 

пҽйгамбҽрлегемне ирештердем һҽм үгет-нҽсыйхҽт кылдым, лҽкин сез сезнең 

файдагызга нҽсыйхҽт кылучыны сҿйми торган каум икҽнсез. (Шуннан соң Салих 

г-м Мҽккҽгҽ барып, үлгҽнче анда торды). 

7|80|Вҽ Лутны үз кауменҽ пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. Ул ҽйтте кауменҽ: "Ҽйҽ 

сез фҽхеш эшне кыласызмы? Бу фҽхеш эшне сездҽн элек галҽмдҽ һичкем 

кылмады". 

7|81|Тҽхкыйк сез хатыннарны ташлап ирлҽргҽ шҽһвҽт белҽн якынлык кыласыз 

бҽлки, ҽлбҽттҽ, сез хактан үткҽн каумсез. 

7|82|Лут кауменең җавабы башкача булмады, мҽгҽр ҽйттелҽр: "Лутны һҽм 

иптҽшлҽрен шҽһҽрегездҽн чыгарыгыз, чҿнки алар үзлҽрен пакь дип бездҽн 

җирҽнгҽн булалар", – дип. 

7|83|Лутны вҽ ҽһелене коткардык, мҽгҽр хатынын коткармадык – һҽлакҽттҽ 

калучылардан булды. 

7|84|Вҽ алар ҿстенҽ таш яудырдык, гыйбрҽт күзең илҽ карагыл явыз 

кҽферлҽрнең ахыр хҽле ничек булды? 

7|85|Вҽ Мҽдйан шҽһҽренҽ кардҽшлҽре Шҿґҽебне пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. 

Кауменҽ ҽйтте: "Ий каумем, фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз! 

Аллаһудан башка сезнең Илаһҽгыз юк. Тҽхкыйк сезгҽ Аллаһудан ачык 

могҗизалар килде, үлчҽүлҽрегездҽ тигезлек кылыгыз, кешелҽргҽ нҽрсҽ 

сатканда да ким үлчҽмҽгез вҽ Аллаһ рҽсүллҽр җибҽреп, Җир ҿстендҽ тҿзеклек 

кылганы соңында сез анда бозыклыклар кылмагыз! Бу хҿкемнҽр сезнең ҿчен 

хҽерле, ҽгҽр хак сүзгҽ ышанучылардан булсагыз. 

7|86|Мҿэминнҽрне куркытып Аллаһ юлыннан туктатыр ҿчен вҽ Аллаһуга ышанган 

кешелҽрне Аның юлыннан барырга ирек бирмҽс ҿчен һҽм ислам динен үзгҽртеп 

бозар ҿчен һҽрбер юл ҿстендҽ, ягъни мҿселманнарның дини эшлҽре ҿстендҽ 



утырмагыз вҽ һҽм Аллаһуның сезгҽ биргҽн нигъмҽтен, ярдҽмен хҽтерлҽгез! 

Бит ҽүвҽлдҽ аз идегез, Аллаһ сезне күбҽйтте, вҽ игътибар илҽ карагыз! 

Аллаһуга вҽ расүлгҽ карышып бозыклык кылучыларның ахыры ничек булды? 

7|87|Шҿґҽеб ҽйтте: "Сезлҽрдҽн мин китергҽн Аллаһ хҿкемнҽренҽ ышанучы 

таифҽ вҽ ышанмаучы таифҽ булса, сез, ышанучылар, сабыр итеп түзегез, 

хҽтта Аллаһ арабызда хҿкем иткҽнгҽчҽ! Ул хакимнҽрнең иң хҽерлесе. 

7|88|Шҿґҽеб кауменнҽн ышанмаучы тҽкҽбберлҽре ҽйтте: "Ий Шҿґҽеб үзеңне вҽ 

сиңа ияреп иман китергҽннҽрне шҽһҽребездҽн чыгарырбыз, яки безнең 

динебезгҽ кайтарылырсыз", – дип. Шҿґҽеб ҽйтте: "Без сезнең динегезне 

яратмасак та батыл динегезгҽ безне кҿчлҽп кайтарырсызмы? Юк кайтара 

алмассыз", – дип. 

7|89|Шҿґҽеб ҽйтте: "Аллаһ, үзенең рҽхмҽте белҽн безне сезнең батыл 

динегездҽн коткарганы соңында янҽ шул батыл дингҽ кайтыйкмы? Ҽгҽр сезнең 

батыл динегезгҽ кире кайтсак, Аллаһуга ҽллҽ нилҽрне ифтира кылган 

булырбыз, безгҽ сезнең батыл динегезгҽ кайтмак һич тҽ дҿрес булмас, мҽгҽр 

тҽрбиячебез – Аллаһ телҽсҽ генҽ, лҽкин батыл дингҽ кайтуны Аллаһ, 

ҽлбҽттҽ, телҽми. Аллаһу тҽгалҽ һҽрнҽрсҽне белеме белҽн чорнап алды, без 

Аллаһуга тҽвҽккҽл кылдык, сездҽн курыкмыйбыз. Ий Раббыбыз! Безнең белҽн 

кҽйбер каумебез арасында булган хҽлне хаклык белҽн хҿкем ит! Син, 

ҽлбҽттҽ, эшне ачыклаучыларның хҽерлесесең. 

7|90|Шҿґҽеб кауменнҽн олугъ кҽферлҽре ҽйттелҽр: "Ҽгҽр Шҿґҽебкҽ иярсҽгез 

тҽхкыйк шул сҽгатьтҽ үк һҽлак булырсыз", – дип. Ягъни ислам диненҽ 

керүдҽн үз каумнҽрен үлем җҽзасы белҽн куркытып тыйдылар. 

7|91|Ул кҽферлҽрнең башына зилзилҽ купты вҽ ҿйлҽреннҽн дҽ чыга алмыйча 

бҿгелеп тҿшеп һҽлак булдылар. 

7|92|Шҿґҽебне ялганчы диюче кҽферлҽр шҽһҽрлҽреңдҽ гүя тормаган да кеби 

булдылар, Шҿґҽебне ялганчы диюче кҽферлҽр һҽлак булучылар. 

7|93|Шҿґҽеб, ҽйтте: "Ий каумем! Мин сезгҽ Аллаһ хҿкемнҽрен ирештердем һҽм 

сезне үгет-нҽсыйхҽт кылдым, инде мин Аллаһуга ышанмаган вҽ миңа дошман 

булган кҽферлҽрнең һҽлак булулары ҿчен ничек кайгырыйм?" 

7|94|Шҽһҽрлҽргҽ һич пҽйгамбҽрлҽр җибҽрмҽдек, мҽгҽр җибҽрсҽк тҽ инкяр 

иткҽннҽре ҿчен ул шҽһҽр кешелҽрен бҽла-каза белҽн мҿбтҽлҽ кылдык, шул 

эшебезне белсҽлҽр, шаять Аллаһ хҿкемнҽрен инкяр итүдҽн туктарлар, 

түбҽнчелек илҽ Аллаһуга кайтырлар. 

7|95|Соңра авыр хҽллҽрен яхшы хҽлгҽ алыштырдык, хҽтта ки үзлҽре вҽ 

маллары күбҽйде, лҽкин янҽ шҿкер итмҽделҽр вҽ ҽйттелҽр: "Бҽла-казаның 

ирешүе дҽ, шатлыкның ирешүе дҽ пҽйгамбҽрлҽргҽ каршылык күрсҽткҽннҽн 

түгел, бҽлки табигать гадҽтедер, ата-аналарыбызга да бҽла-каза ирешкҽн", 

– дип, аларны кинҽттҽн тоттык, сизмичҽ дҽ калдылар. 

7|96|Ҽгҽр шҽһҽр кешелҽре иман китереп, Аллаһуга тҽкъвалык кылсалар иде, 

ҽлбҽттҽ, аларга Җирдҽн вҽ Күктҽн бҽрҽкҽт ишеклҽрен ачар идек, лҽкин Аллаһ 

хҿкемнҽрен ялган диделҽр, аларны ґҽзаб белҽн тоттык кҿферлекне кҽсеб 

иткҽннҽре ҿчен. 

7|97|Ҽйҽ имин булырлармы Аллаһ хҿкемнҽрен инкяр итүче шҽһҽрлҽр кешелҽре 

йоклаган хҽллҽрендҽ Безнең ґҽзабыбызның килүеннҽн? 

7|98|Яки ул шҽһҽрлҽр кешелҽре имин булырлармы аларга ґҽзабыбызның 

килүеннҽн кҿндез уен-кҿлкедҽ булган вакытларыңда? 

7|99|Яки алар Аллаһуның хҽйлҽ-мҽкереннҽн имин булырлармы? Һичбер инсафлы 

кеше Аллаһ мҽкереннҽн курыкмыйча имин тормас, мҽгҽр һҽлак буласы каумнҽр 

генҽ Аллаһ мҽкереннҽн курыкмыйча тыныч торырлар. 

7|100|Халыклары һҽлак булган Җиргҽ соңыннан хуҗа булган кешелҽргҽ Аллаһу 

тҽгалҽнең: "Ҽгҽр телҽсҽк, гҿнаһлары ҿчен һҽлак итҽрбез һҽм күңеллҽрен 

мҿһерлҽрбез, аннары хак сүзне ишетми торган булырлар", – дигҽн хҽбҽре 

килмҽдеме? 



7|101|Ий Мухҽммҽд г-м! Ошбу үзебез һҽлак иткҽн шҽһҽр хҽбҽрлҽрен сиңа 

сҿйлибез. Тҽхкыйк рҽсүллҽре аларга ачык дҽлиллҽр вҽ могҗизалар белҽн 

килделҽр, иман китерер булмадылар ҽүвҽлдҽ Аллаһ аятьлҽрен ялган дигҽннҽре 

ҿчен. Ҽнҽ шулай Аллаһ кҽферлҽрнең күңеллҽрен мҿһерлҽр, һичнҽрсҽ 

аңламаслар. 

7|102|Ул кҽферлҽрнең күбрҽген ґҽһедле тапмадык, бҽлки ґҽһедсез вҽ 

вҽгъдҽсез таптык вҽ тҽхкыйк аларның күбрҽген камил фасыйклар таптык. 

7|103|Вҽ югарыда сҿйлҽнгҽн пҽйгамбҽрлҽрдҽн соң Фиргаун белҽн аның 

олыларын хак дингҽ ҿндҽр ҿчен хҽзрҽти Мусаны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек 

аятьлҽребез вҽ могҗизаларыбыз белҽн, без җибҽргҽн нҽрсҽлҽргҽ золым 

кылдылар. Гыйбрҽт күзе илҽ карагыз, бозыклык кылучыларның ахыры ничек 

булды? 

7|104|Муса Фиргаунга ҽйтте: "Ий Фиргаун, мин барча галҽмне тҽрбиялҽүче 

Аллаһуның расүлемен. 

7|105|Аллаһуга хак булмаган сүзне миңа ҽйтмҽү тиешле, мҽгҽр хак сүзне 

ҽйтү миңа ваҗебдер. Раббыгыздан мин сезгҽ ачык могҗизалар китердем, ий 

Фиргаун, минем белҽн Ягъкуб балаларын җибҽргел!" (Фиргаун, Ягькуб 

балаларын авыр эшлҽрдҽ эшлҽтеп, үзенҽ гыйбадҽт кылдырып тота иде. Шуның 

ҿчен Муса аларны алып китҽргҽ телҽде). 

7|106|Фиргаун ҽйтте: "Ҽгҽр могҗиза китергҽн булсаң, ул могҗизаны хҽзер 

күрсҽт, күрик, ҽгҽр мин пҽйгамбҽр дигҽн сүзендҽ дҿрес булсаң", – дип. 

7|107|Муса таягын җиргҽ салды, шул вакыт таяк зур ала елан булды, барчасы 

качтылар. Фиргаун үтенгҽч, Муса таягын тотты, янҽ таяк булды. 

7|108|Янҽ Муса изүеннҽн кулын чыгарды, шул вакыт аның кулын кояш кеби 

ялтырый торган итеп күрделҽр. 

7|109|Фиргаун кауменең олылары ҽйттелҽр: "Тҽхкыйк бу Муса бик оста 

сихерчедер", – дип. 

7|110|"Сезне Мысырдан куып чыгармакчы була, бу хакта нинди киңҽш 

бирҽсез", – диделҽр. 

7|111|Фиргаунга ҽйттелҽр: "Муса белҽн кардҽш Һарунның эшлҽрен ашыктырма 

вҽ шҽһҽрлҽргҽ кешелҽр җибҽр, Муса янына җыелсыннар. 

7|112|Сиңа һҽр оста сихерчене китерерлҽр", – дип. 

7|113|Сихерчелҽр Фиргаунга җыелып килделҽр вҽ ҽйттелҽр: "Ҽгҽр Мусаны 

җиңсҽк, ҽлбҽттҽ, безгҽ бҽясе кирҽк булыр", – дип. 

7|114|Фиргаун ҽйтте: "Ҽгҽр җиңсҽгез, ҽлбҽттҽ, сезгҽ бҽясе булыр һҽм, 

ҽлбҽттҽ, минем якыннарымнан булырсыз", – дип. 

7|115|Сихерчелҽр ҽйттелҽр: "Ий Муса, синме ҽүвҽл таягыңны ташлыйсың? Яки 

без ҽүвҽл ташлыйкмы?" 

7|116|Муса ҽйтте: "Сез ташлагыз", ташлаганнары заманда кешелҽрнең 

күзлҽрен сихерлҽделҽр вҽ куркыттылар һҽм кҿчлҽре җиткҽнчҽ олугъ сихерне 

күрсҽттелҽр, ташлаган таяк вҽ арканнары барчасы елан булып күренделҽр. 

7|117|Мусага: "Таягыңны җиргҽ ташла", – дип вҽхий кылдык, Муса таягын 

ташлады исҽ, зур елан булып сихерчелҽрнең елан булып күренгҽн таяк вҽ 

арканнарын йотып бетерде. 

7|118|Хаклык ҿскҽ чыгып аларның сихергҽ таянып эшлҽгҽн ялган эшлҽре батыл 

булды – юкка чыкты. 

7|119|Шул урында сихерчелҽр җиңелделҽр вҽ хур булып кайттылар. 

7|120|Фиргауннең сихерчелҽре Мусаның могҗизасын күргҽч, иман китерделҽр 

һҽм Аллаһуга сҽҗдҽгҽ егылдылар. 

7|121|"Бҿтен галҽмне тҽрбия итүче Аллаһуга иман китердек", – диделҽр. 

(Фиргаун: "Миңа иман китердегезме", – дип сорады). 

7|122|Сихерчелҽр: "Муса вҽ Һарунның Раббысына иман китердек", – диделҽр. 



7|123|Фиргаун ҽйтте: "Мин рҿхсҽт бирмичҽ Мусага иман китерҽсезме? Тҽхкыйк 

сез шҽһҽрдҽн хҽйлҽ-мҽкер корып килгҽнсез, ул шҽһҽрдҽн халыкны 

чыгармаклыгыгыз ҿчен, бик тиз белерсез сезгҽ ни кылганымны". 

7|124|"Ҽлбҽттҽ, мин сезнең уң кул вҽ сул аякларыгызны, яки сул кул вҽ уң 

аякларыгызны кисҽрмен, соңра барчагызны асармын". 

7|125|Сихерчелҽр ҽйттелҽр: "Ассаң – асарсың, Аллаһуга кайтабыз, синең 

асуыңнан курыкмыйбыз". 

7|126|Ий Фиргаун! Син безне шелтҽ кылмыйсың, башка нҽрсҽ ҿчен мҽгҽр шелтҽ 

кылсаң Раббыбыздан килгҽн аятьлҽргҽ иман китергҽнебез ҿчен генҽ. Ий 

Раббыбыз! Фиргаун кылган ґҽзабка чыдарга безгҽ сабырлык бир һҽм безне 

мҿселман булган хҽлебездҽ үтер! (Фиргаун, иман китергҽн сихерчелҽрне 

ҽйткҽнчҽ ґҽзаблап үтерде. Карагыз! Иманнары нинди кҿчле булган Фиргаунның 

ґҽзаблап үтерүеннҽн һич курыкмаганнар, иманнарыннан кире дүнмҽгҽннҽр). 

7|127|Фиргаун кауменнҽн олылары ҽйттелҽр: "Ий Фиргаун! Мусаны вҽ аның 

каумен җир ҿстендҽ бозыклык кылсыннар һҽм сиңа вҽ сынымнарыңа гыйбадҽт 

кылуны куйсыннар ҿчен аларны калдырасыңмы? Ягъни үтерергҽ кирҽк", – 

диделҽр. Фиргаун ҽйтте: тиздҽн кыз балаларын калдырып, ир балаларын 

үтерербез без, ҽлбҽттҽ, алардан ҿстенбез, кҿчлебез", – дип. 

7|128|Муса, үзенең кауменҽ ҽйтте: "Аллаһудан ярдҽм сорагыз һҽм 

залимнҽрнең золымына чыдагыз! Бит Җир Аллаһу тҽгалҽнеке, ул Җиргҽ Үзе 

телҽгҽн бҽндҽсен хуҗа кылыр, эшнең ахырындагы шатлык вҽ уңыш тҽкъва 

мҿэминнҽргҽ". 

7|129|Муса кауме ҽйтте: "Ий Муса! Без син килгҽнче дҽ бу Фиргаун 

кауменнҽн күп золым күрдек һҽм син килгҽч тҽ золым күрмҽктҽбез", – дип. 

Муса ҽйтте: "Раббыгызның сезнең дошманнарыгызны тиздҽн һҽлак итмҽклеге 

ҿметле һҽм алар урынына сезне халифҽ итмҽклеге, Аллаһ сезне күзҽтер, 

ничек эш кылырсыз икҽн!" 

7|130|Тҽхкыйк Фиргаун каумен ачлык белҽн вҽ бакча җимешлҽрен уңышсыз итү 

белҽн бҽлалҽндердек, вҽгазьлҽнеп иман китерсеннҽр ҿчен. 

7|131|Ҽгҽр аларга шатлык, байлык килсҽ: "Бу безгҽ тиешле, үзебезнең 

яхшылыгыбыздан килде, ҽгҽр яманлык ирешсҽ бу яманлык, Муса белҽн аның 

иярченнҽреннҽн", – дип шомланырлар. Ҽгаһ булыгыз, аларның шомланулары 

Аллаһу хозурында, ҽмма аларга ирешкҽн яманлык үзлҽренең кҽсебе ҿчен 

Аллаһудан ирешҽ, лҽкин күбесе Аллаһудан ирешҽ дип белмҽслҽр. 

7|132|Фиргаун кауме кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Безне сихерлҽр ҿчен берҽр галҽмҽт 

китерсҽң дҽ, без барыбер сиңа ышанучы кешелҽр түгелбез". 

7|133|Аларга су баскынын, саранча, бет, бакаларны һҽм кан җибҽрдек, 

боларны аерым-аерым ачык ґҽламҽтлҽр итеп җибҽрдек. Бу галҽмҽтлҽрне 

күргҽннең соңында да тҽкҽбберлҽнеп, азган кҽфер кауме булдылар. 

7|134|Аларга Аллаһуның ґҽзабы килгҽндҽ ҽйттелҽр: "Ий Муса! Безнең ҿчен 

Раббыңа дога кыл, Ул сиңа дога кыл дип ҽмер иткҽне ҿчен! Ҽгҽр безнең 

ҿстебездҽге ґҽзабны җибҽрҽ алсаң, ҽлбҽттҽ, сиңа иман китерербез һҽм 

Ягъкуб балаларын да синең белҽн, ҽлбҽттҽ, җибҽрербез", – дип. 

7|135|Муса догасы аркасында алардан ґҽзабны алсак килҽсе ґҽзаб вакытында, 

шул вакытта алар ґҽһедлҽрен сындыралар – сүзлҽрендҽ тормыйлар. 

7|136|Аларны суга батырып алардан үчебезне алдык, аятьлҽребезне ялган 

диеп аннан гафил булганнары ҿчен, ягъни Ислам диненең хаклыгыннан да вҽ 

үзлҽренҽ килҽчҽк ґҽзабтан да гафиллҽр. (Фиргаун, Ягъкуб балаларына 

шҽһҽрдҽн чыгып китҽргҽ рҿхсҽт бирмҽгҽч, Муса г-м Ягъкуб балалары белҽн 

тҿнлҽ шҽһҽрдҽн чыгып китҽлҽр. Фиргаун сизеп артларыннан куа чыкты. Муса 

бер зур су буена килеп җиткҽч таягы белҽн суга сукты һҽм суда 12 юл 

булды, шул юлдан чыктылар. Фиргаун атлы ґҽскҽре белҽн килеп җитеп, шул 

юллардан кергҽннҽр иде, су аларны кысып батырып һҽлак итте). 



7|137|Фиргаун заманасында загыйфь саналган Ягъкуб балаларын мҽшрыйк 

тарафында булган шам-шҽрифкҽ вҽ мҽгъриб тарафында Палестин җирлҽренҽ хуҗа 

кылдык, ул шҽһҽрлҽрне без бҽрҽкҽтле кылдык һҽм Ягькуб балалары сабыр 

иткҽннҽре ҿчен аларга Аллаһ тарафыннан вҽгъдҽ ителгҽн яхшы сүзлҽр вҽ 

ярдҽм тҽмам булды. Фиргаун үзе вҽ кауме тҿзегҽн биналарны һҽм күтҽреп 

ясаган бакчаларын һҽлак иттек. 

7|138|Ягъкуб балаларын дҽрьядҽн үткҽрдек, дҽрьядҽн үтеп киткҽч, сынымга 

табынучы каум янына бардылар һҽм сынымнарга кызыктылар: "Ий Муса! Син дҽ 

безгҽ шундый сыным ясап бир", – диделҽр. Муса ҽйтте: "Тҽхкыйк сез бик 

надан каумсез, шунлыктан мҽгънҽсез сүзлҽрне сҿйлисез". 

7|139|Ий каумем! Аларның эшенҽ кызыкмагыз, Аллаһу тҽгалҽ аларны сынымнары 

белҽн бергҽ һҽлак итҽчҽк һҽм аларның кылган гамҽллҽре һҽммҽсе батыл, 

яраксыз. 

7|140|Янҽ ҽйтте: "Аллаһудан башканы сезнең Илаһҽ кылырга ҿстҽрменме? Вҽ 

Ул сезне заманыгызда бҿтен кешелҽрдҽн артык кылды. 

7|141|Ий Ягъкуб балалары! Без сезне Фиргаун кауменнҽн коткардык, алар 

сезне каты ґҽзаб белҽн ґҽзаб кылыр иделҽр, кыз балаларыгызны калдырып, ир 

балаларыгызны үтерер иделҽр. Ошбу эшлҽрдҽ Аллаһ тарафыннан олугъ бҽла вҽ 

сынау бар сезнең ҿчен. 

7|142|Мусаны тур тавында утыз кичҽ вҽ утыз кҿн тотмак белҽн вҽгъдҽ 

кылдык, вҽ ул утыз кҿнне янҽ ун кҿн кушып тҽмам иттек, Раббысының 

вҽгъдҽсе кырык кичтҽ тҽмам булды. Муса, Тур тавына киткҽндҽ кардҽше 

Һарунга ҽйтте: "Каумем арасында минем урынымда кал һҽм аларның эшлҽрен 

тҿзек кыл вҽ бозыклык кылучылар юлына кермҽ!" 

7|143|Муса вҽгъдҽ кылынган урыныбызга килгҽч, Раббысы аңа сҿйлҽде, ягъни 

сҿйлҽштелҽр, Муса Аллаһуны күрергҽ телҽп ҽйтте: "Ий Раббым! Миңа күрен, 

мин сиңа карыйм", – дип. Аллаһ ҽйтте: "Юк мине күрҽ алмассың, лҽкин тауга 

карагыл, ҽгҽр тау урынында тора алса, мине күрерсең". Мусаның Раббысы 

тауга һҽйбҽт нурын тҿшергҽч, тауны кисҽклҽр кылды, вҽ Муса һушы китеп 

егылды, Муса гакылына килгҽч ҽйтте: "Ий Раббым! Сине һҽрбер кимчелектҽн 

пакьсең дип белҽмен, сиңа тҽүбҽ иттем вҽ мин ҿммҽтем арасында иң ҽүвҽлге 

мҿэминмен". 

7|144|Аллаһ, Мусага ҽйтте: "Ий Муса! Кешелҽргҽ пҽйгамбҽр итеп җибҽрербез 

вҽ үзем белҽн сҿйлҽшергҽ сине ихтыяр кылдым. Без биргҽн китапны куҽт 

белҽн тот, вҽ Без биргҽн нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итүчелҽрдҽн бул". 

7|145|Мусага тҽүрат такталарында һҽрнҽрсҽне яздык, вҽгазьне вҽ һҽрнҽрсҽ 

бҽян иттек, аны ал куҽт белҽн, һҽм каумеңҽ дҽ Тҽүрат белҽн гамҽл кылырга 

боер, Тҽүратның күркҽмрҽк хҿкемнҽрен алсыннар! Мин сезгҽ тиздҽн 

күрсҽтермен фасыйклар йорты җҽһҽннҽмне, Тҽүрат хҿкемнҽрен бозып фҽсыйк 

булмагыз! 

7|146|Җир ҿстендҽ хаксыз тҽкҽбберлҽнеп йҿрегҽн кешелҽрне бик тиз 

аятьлҽребездҽн дүндерербез – хак сүзлҽрдҽн күңеллҽрен биздерербез! Ҽгҽр 

алар могҗизаларны күрсҽлҽр – ышанмаслар, ҽгҽр хак юлны күрсҽлҽр, аны 

үзлҽренҽ юл итеп алмаслар, ҽгҽр азгынлык, адашу юлын күрсҽлҽр – аны 

үзлҽренҽ юл итеп алалар. Аларның шундый булуы ялганлап аятьлҽребезне 

инкяр кылганнары вҽ аятьлҽрнең хикмҽтеннҽн гафил булганнары ҿчен. 

7|147|Аятьлҽребезне вҽ ахирҽткҽ барачакларын ялган диючелҽрнең эше, 

гамҽле җуелды – файдасы калмады. Аларга җҽза булырмы? Ҽлбҽттҽ, булыр 

кылган эшлҽре буенча гына. 

7|148|Муса тауга киткҽч, кауме алтын-кҿмештҽн бозау ясадылар, ул бозауның 

тавышы бар иде, бозау шулай ясалган иде – аңарга җил кереп, эченнҽн тавыш 

чыга иде. Ҽйҽ алар күрмилҽрме бозау алар белҽн сҿйлҽшми һҽм аларны туры 

юлга күндерергҽ дҽ кҿче җитми. Ґҽҗҽб, һичнҽрсҽгҽ ярамаган нҽрсҽне Илаһҽ 

тоттылар һҽм шуның ҿчен залим булдылар. 



7|149|Аларның кулларына сугылгач һҽм шиксез адашканлыкларын белгҽч, 

ҽйттелҽр: "Ҽгҽр безгҽ Раббыбыз рҽхмҽт кылмаса һҽм гҿнаһларыбызны 

ярлыкамаса, ҽлбҽттҽ, һҽлак булучылардан булырбыз!" 

7|150|Муса кауме янына ачу вҽ кайгы белҽн кайткач ҽйтте: "Мин киткҽч 

нинди кабахҽт эш эшлҽгҽнсез! Раббыгызның эшендҽ ашыктыгызмы? Аллаһ вҽгъдҽ 

кылган кырык кҿнне кҿтҽргҽ күпсендегезме?" Вҽ ачуыннан кулындагы Тҽүрат 

такталарын ташлады һҽм кардҽше Һарун г-мнең сакалыннан тотып үзенҽ 

тартты. Һарун ҽйтте: "Ий анам улы кардҽшем! Тҽхкыйк бу каум мине 

зҽгыйфькҽ санады һҽм бозау ясауларыннан тыйганым ҿчен мине үтерҽ 

башладылар, минем ҿчен дошманнарны шатландырма вҽ мине залим каумнҽр 

җҿмлҽсеннҽн санама!" 

7|151|Муса ҽйтте: "Я Рабби! Мине вҽ кардҽшем Һарунны ярлыка вҽ безне 

рҽхмҽтеңҽ кергез! Син рҽхим кылучыларның иң рҽхимлесесең!" 

7|152|Бозауны Аллаһ тотучыларга дҿньяда Аллаһуның ачуы вҽ хурлык иреште. 

Ҽнҽ шулай җҽза кылачакбыз "Аллаһуның тиңдҽше бар", дип, ифтира 

кылучыларны. 

7|153|Бозык эшлҽрне эшлҽүчелҽр, тҽүбҽ итеп гамҽл кылу -нияте белҽн 

Коръҽнгҽ иман китерсҽлҽр, шуның соңында Раббың, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы, 

рҽхимле. 

7|154|Мусаның ачуы басылгач, ҽүвҽлдҽ атып ташлаган Тҽүрат такталарын 

кулына алды. Ул Тҽүратта Аллаһудан курыккан кешелҽр ҿчен һидҽяткҽ күнелү 

тҽртиплҽре һҽм Аллаһуның рҽхмҽте язылган иде. 

7|155|Муса, тауга барганда кавеме эченнҽн җитмеш ирне үзе белҽн алды. Ул 

ирлҽрне зилзҽлҽ тоткач, ягъни Аллаһуның тауга тҿшкҽн нуры белҽн кҿеп 

үлгҽч, Муса ҽйтте: "Ий Раббым! Ҽгҽр ул ирлҽрне вҽ мине һҽлак итҽргҽ 

телҽсҽң, ҽлбҽттҽ, аларның миңа юлдаш булуларыннан элек һҽлак итҽр идең. Я 

Рабби! Безлҽрдҽн гакылсызлар кылган эш ҿчен безне һҽлак итҽрсеңме? 

Аларның Сине күрергҽ телҽүлҽре Үзең телҽгҽн бер фетнҽ сынаудыр, аның 

белҽн Үзең телҽгҽн кешене адаштырырсың вҽ Үзең телҽгҽн кешене һидҽяткҽ 

салырсың. Син генҽ безнең ярдҽмчебезсең, безне ярлыка вҽ рҽхмҽт кыл! Син 

ярлыкаучыларның иң хҽерлесесең!" 

7|156|Я Рабби! Безгҽ һидҽятле күркҽм тормышны нҽсыйб ит! Һҽм ахирҽттҽ 

күркҽм тормышны бир! Тҽхкыйк без Синең хҿкемнҽреңҽ итагать иттек, туры 

юлыңа күнелдек! Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Үзем телҽгҽн кешегҽ ґҽзабымны 

ирештерермен һҽм рҽхмҽтем дҽ киңдер, һҽрнҽрсҽне сыйдырды. Ул рҽхмҽтебезне 

кҽфердҽн вҽ Аллаһ хҿкемнҽрен бозудан сакланучы тҽкъва кешелҽргҽ бик тиз 

бирербез, ул тҽкъва кешелҽр зҽкятлҽрен бирерлҽр һҽм Безнең аятьлҽребезгҽ 

ышанырлар. 

7|157|Укый-яза белмҽгҽн рҽсүлебез – Мухҽммҽд г-мгҽ ияргҽн кешелҽргҽ 

рҽхмҽтебез ирешер, кулларындагы тҽүрат, инҗил китапларында рҽсүлнең 

сыйфатлары язылганын табарлар, Мухҽммҽд г-м, аларны гҿнаһлы эшлҽрдҽн тыяр 

вҽ саваплы эшлҽргҽ ҿндҽр, яхшы-пакь нҽрсҽлҽрне аларга хҽлҽл кылыр, 

зарарлы-пычрак нҽрсҽлҽрне аларга хҽрам кылыр, аларда булган авырлыкны вҽ 

диннҽрендҽге каты хҿкемнҽрне алардан бетерер, расүлгҽ ышанып, аны 

зурласалар вҽ аңа ярдҽм итсҽлҽр һҽм ул китергҽн һидҽят яктылыгы булган 

Коръҽн хҿкемнҽренҽ иярсҽлҽр, алар – ҿстенлек табучылар. 

7|158|Ҽйт: "Ий кешелҽр! Тҽхкыйк мин барчагызга – бҿтен дҿнья кешелҽренҽ 

Аллаһудан җибҽрелгҽн рҽсүлмен". Җир вҽ күклҽр байлыгы Аллаһ мҿлке, 

Аллаһудан башка Илаһҽ һич юк, Ул тергезҽ вҽ үтерҽ, Аллаһуга һҽм укый-яза 

белмҽгҽн рҽсүленҽ ышаныгыз! Ул – расүл, Аллаһуга вҽ аның сүзлҽренҽ ышана, 

аңа иярегез, шаять туры юлга күнҽрсез! 

7|159|Муса кауменнҽн бер җҽмҽгать бар, алар кешелҽрне хак дингҽ ҿндҽрлҽр 

һҽм хаклык белҽн гаделлек кылырлар. 



7|160|Без Ягькуб балаларын унике кабилҽгҽ бүлдек вҽ Мусаның кауме су 

сораганда Без Мусага вҽхий кылдык: "Таягың белҽн ташка сук", ул таштан 

унике чишмҽ акты, тҽхкыйк һҽр кабилҽ үзенең чишмҽсен белде вҽ аларны кояш 

кыздырмасын ҿчен болыт белҽн күлҽгҽлҽдек һҽм ширбҽт илҽ кош итен иңдердек 

вҽ: "Ашагыз без биргҽн яхшы ризыклардан", – дидек. Алар безгҽ золым 

кылмадылар, лҽкин ризыклар хакында Аллаһ хҿкеменҽ хыянҽт итеп, үзлҽренҽ 

золым иттелҽр. 

7|161|Янҽ хҽтерлҽгез шуны! Аларга ҽйтелде: "Ошбу шҽһҽрдҽ торыгыз һҽм ул 

шҽһҽрдҽ телҽгҽнегезчҽ ашагыз вҽ: "Я Рабби, хаталарыбызны ярлыка", – дип 

ҽйтегез, вҽ шҽһҽр капкасыннан кергҽндҽ түбҽнчелек белҽн керегез!" Шулай 

булсагыз, хаталарыгызны ярлыкарбыз, изгелек кылучыларга нигъмҽтлҽребезне 

арттырып бирербез. 

7|162|Аларның залимнҽре алыштырды шҽһҽргҽ кергҽндҽ ҽйтер ҿчен Аллаһ 

ҿйрҽткҽн сүзне башка сүзгҽ. Золым итүлҽре сҽбҽпле без аларга күктҽн ґҽзаб 

җибҽрдек. 

7|163|Ий Мухҽммҽд г-м! Дҽрья буена утырган авыл халкының хҽленнҽн 

сорагыл! Алар шимбҽ кҿн Аллаһ хҿкемен боздылар, балыклар шимбҽ кҿн яр 

буена килеп суның ҿстенҽ чыгар иделҽр, ҽмма башка кҿнне су ҿстенҽ чыкмас 

иделҽр. (Яһүдлҽр, гыйбадҽт ҿчен вҽ бҽйрҽм итҽр ҿчен үзбелдеклҽре белҽн 

җомга кҿн урнына шимбҽ кҿнне билгелҽделҽр. Шул сҽбҽпле Аллаһ аларга шимбҽ 

кҿнне гыйбадҽтне генҽ фарыз итеп дҿнья эшен вҽ балык тотуны хҽрам кылды. 

Алар шимбҽ кҿнне су ҿстенҽ чыккан балыкларны елымнар белҽн чорнап куеп, 

икенче кҿнне ала торган булганнар. Бу эшлҽре аларның Аллаһуга каршы 

хҽйлҽ-мҽкерлҽре иде). Бозыклык кылучы фҽсыйкларны ҽнҽ шулай сыныйбыз. 

7|164|Шимбҽ кҿн балык тотарга катнашмаган бер таифҽ, балык тотучыларга 

каршылык күрсҽткҽн кешелҽргҽ ҽйтте: "Аллаһ һҽлак итҽчҽк яки каты ґҽзаб 

кылачык каумне нигҽ вҽгҽзьлисез?" Вҽгҽзьлҽүчелҽр ҽйттелҽр: "Раббыгызга 

гозер күрсҽтер ҿчен вҽгҽзьлибез, бҽлки вҽгазьлҽнеп, шимбҽ кҿн балык 

тотудан туктарлар". 

7|165|Ишеткҽн вҽгазьне онытып, яки инкяр итеп, залимнҽр шимбҽ кҿнне балык 

тоткан чакларында балык тотудан тыеп, вҽгазь сҿйлҽүчелҽрне коткардык, 

балык тотучы залимнҽрне каты ґҽзаб белҽн тоттык Аллаһуга каршы бозыклык 

кылганнары ҿчен. 

7|166|Тыелган эштҽн тыелудан тҽкҽбберлҽнгҽн чакларында Без аларга ҽйттек: 

"Хур булганыгыз хҽлдҽ маймыл булыгыз!" Маймыл булдылар. 

7|167|Янҽ хҽтерлҽгез, Раббыгыз ҽйтте: "Ягъкуб балалары ҿстенҽ кыямҽт 

кҿненҽ чаклы каты ґҽзаб кылучыны, ҽлбҽттҽ, җибҽрербез, тҽхкыйк Раббың тиз 

үч алучы вҽ тҽүбҽ итүчегҽ рҽхимле вҽ ярлыкаучы". 

7|168|Без аларны күп фиркалҽргҽ бүлдек, алар арасында изгелҽре бар, ягъни 

ислам динен кабул итүчелҽре һҽм башкачалары да бар, ягъни залимнҽре. Без 

аларга күп нигъмҽтлҽр, күп яхшылыклар вҽ күп яманлыклар, ґҽзаблар бирдек, 

шаять кҽфердҽн иманга кайтырлар дип. 

7|169|Ҽүвҽлге яһүдлҽр урынына икенче тҿрле яһүдлҽр калды, алар Тҽүратка 

ия булдылар вҽ Тҽүрат хҿкемнҽрен дҿнья малына алыштырдылар вҽ риба, 

ришвҽт алдылар, ҽгҽр аларга ҽүвҽлдҽ алган маллары кеби мал килсҽ, ҽле дҽ 

аны алырлар, ягъни мал ҿчен Тҽүрат хҿкемнҽрен үзгҽртҽлҽр һҽм: "Безнең 

гҿнаһларыбыз ярлыканыр, чҿнки безнең иманыбыз бар", – дилҽр. Ҽйҽ алардан 

ґҽһед алынмадымы: "Аллаһуга хак сүзне генҽ сҿйлҽргҽ", – дип? Вҽ Тҽүрат 

хҿкемнҽрендҽ ҿйрҽнделҽр бит, Аллаһуга мҽхлукны тиңлҽштерүдҽн һҽм 

гҿнаһлардан сакланучы тҽкъва кешелҽр ҿчен хҽерледер. Шуны яхшы 

аңламыйсызмы? 

7|170|Аллаһ – китабы Коръҽн хҿкемнҽренҽ нык ябышып, намазларын вакытында 

үтҽгҽн мҿэминнҽр һидҽятлелҽр бит. Без тҿзҽлүче вҽ тҿзҽтүче яхшы 

кешелҽрнең изгелеклҽрен, ҽлбҽттҽ, юк итмибез. 



7|171|Шуны да хҽтерлҽгез! Без тауны урыныннан сҿреп яһүдлҽр ҿстенҽ 

күтҽрдек, гүя алар ҿстендҽ болыт булып торды, ҽгҽр Тҽүрат белҽн гамҽл 

кылырга ризалык белдермҽсҽлҽр, тауның ҿслҽренҽ тҿшҽчҽген белделҽр. 

Тҽүратны куҽт белҽн тотыгыз вҽ аның белҽн ныклап гамҽл кылыгыз һҽм 

Тҽүратта булган Аллаһ хҿкемнҽрен кешелҽргҽ ирештерегез кҽфердҽн вҽ 

гҿнаһлардан сакланмаклыгыгыз ҿчен! 

7|172|Янҽ хҽтерлҽгез, Раббың Адҽм балаларының аркасыннан балаларын алды, 

ягъни һҽрбер бала атасының арка суыннан дҿньяга килделҽр вҽ бу эшкҽ 

үзлҽрен шаһит итте һҽм ҽйтте: "Ҽйҽ Мин түгелме сезнең Раббыгыз?" 

Кешелҽрнең рухлары ҽйтте: "Бҽлки, ҽлбҽттҽ, безнең Раббыбыз Синсең" вҽ 

сезнең, бу сүзегезгҽ шаһит булдык һҽм "Раббыбыз хакында һичнҽрсҽ белмҽдек 

– гафил булдык", дип, кыямҽт кҿнендҽ ҽйтмҽвегез ҿчен Коръҽн белҽн 

хҽтерегезгҽ тҿшердек. 

7|173|Яки тҽхкыйк бездҽн ҽүвҽл аталарыбыз мҿшрик булдылар, без аларның 

балалары булып, алардан соң алар юлыннан йҿредек. Ҽйҽ Син безне 

аталарыбызның батыл-ялган гамҽллҽре ҿчен һҽлак итҽсеңме, дип, кыямҽт 

кҿнендҽ ҽйтмҽвегез ҿчен Коръҽн белҽн сезгҽ барын да тҿшендердек. 

7|174|Ҽнҽ шулай аятьлҽрне ачык аңлатып бҽян кылырбыз, шаять кешелҽр 

азгынлык эшлҽрен, адашу юлларын ташлап Аллаһуга вҽ Коръҽн юлына 

кайтырлар! 

7|175|Кешелҽргҽ без Аңа аятьлҽр биргҽн бер кешенең хҽбҽрен укы! Ул кеше 

Без биргҽн аятьлҽрдҽн аерылды вҽ шайтан аны үзенҽ ияртте, залим һҽм 

азгыннардан булып китте. 

7|176|Ҽгҽр телҽгҽн булсак, ул кешене биргҽн аятьлҽребез белҽн бҿек 

дҽрҽҗҽгҽ күтҽрер идек, лҽкин ул дҿньяга бирелде һҽм нҽфесенҽ иярде, аның 

мисалы эт кеби ки, этне орышсаң да, орышмасаң да телен салындырыр. Ошбу 

мисал: "Безнең аятьлҽребезне ялган диючелҽрнең, ягъни Коръҽн белҽн 

вҽгазьлҽнмҽүче вҽ аның белҽн гамҽл кылмаучы кешелҽрнең, мисалы. 

Коръҽндҽге хҽбҽрлҽрне сҿйлҽ, шаять фикерлҽп аңларлар. 

7|177|Аятьлҽребезне ялган диюче кешелҽрнең мисалы нинди яман мисал: "Эт 

кебилҽр", – диелде. Хакны инкяр итүлҽре белҽн үзлҽренҽ-үзлҽре золым кылыр 

булдылар. 

7|178|Аллаһу тҽгалҽ кемне туры юлга салса, ул кеше, ҽлбҽттҽ, туры 

юлдадыр. Ул кемне адаштырса, Ул адаштырган кешелҽр һҽлак булучылар. 

7|179|Тҽхкыйк кешелҽрдҽн вҽ җеннҽрдҽн күплҽрне җҽһҽннҽм ҿчен бар иттек, 

аларның гакыллары бар, лҽкин хакны аңламыйлар, аларның күзлҽре бар, лҽкин 

гыйбрҽтлҽрне күрмилҽр, аларның колаклары бар, лҽкин Аллаһ сүзлҽрен 

ишетмилҽр, алар хайван кебилҽр, бҽлки хайваннарга караганда да, файда 

белҽн зарарны аера алмауда гакылсызраклар, чҿнки бер хайван да утка 

керми, ҽ динсез кешелҽр утка керергҽ хҽзерлҽнҽлҽр. Алар камил гафиллҽр, 

үз килҽчҽклҽрен һич тҽ уйлап карамыйлар. 

7|180|Аллаһуның күркҽм исемнҽре бар, шул исемнҽр белҽн дога кылыгыз! Ҽмма 

Аллаһуга тиешсез исем бирүчелҽрдҽн качыгыз! Аллаһуга тиешсез исем 

биргҽннҽре ҿчен җҽза кылынырлар. 

7|181|Без бар кылган кешелҽрдҽн бер җҽмҽгать бардыр ки, кешелҽрне Коръҽн 

белҽн гамҽл кылырга чакырырлар һҽм үзлҽре дҿреслек белҽн Коръҽн 

ҿйрҽткҽнчҽ гамҽл кылырлар. 

7|182|Аятьлҽребезне ялган диюче кешелҽрне акырындык илҽ ґҽзабка 

тартырбыз, үзлҽре белмҽгҽн яктан. 

7|183|Вҽ аларга миһлҽт – бераз вакыт бирербез, алар исҽ алданып һаман 

гҿнаһта булырлар, бит Минем тотмагым мҽхкҽм вҽ тазадыр. 

7|184|Ҽйҽ алар фикерлҽп, уйлап карамыйлармы? Үзлҽренең юлдашлары Мухҽммҽд 

г-м диваналык юклыкны? Ул Аллаһу карышканнарны җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн 

куркытучы гына, ҽ дингҽ кҿчлҽүче түгел. 



7|185|Ҽйҽ ул кҽферлҽр җир вҽ күклҽрнең тҿзелешенҽ игътибар илҽ 

карамыйлармы? Ҽгҽр фҽһемлҽп карасалар, ҽлбҽттҽ, аларны тҿзүче Аллаһуны 

белер иделҽр вҽ җирдҽге тҿзелешлҽргҽ дҽ карамыйлармы? Вҽ ҽҗҽллҽре ихтимал 

бик якындыр, аңа да карамыйлармы? Инде Коръҽнгҽ иман китермҽсҽлҽр нҽрсҽгҽ 

иман китерерлҽр? 

7|186|Аллаһ, бер кешене адашу юлына салса, аны туры юлга салучы булмас, 

Аллаһ аларны азгынлыкларында калдырыр, ни дҽ эшли алмыйча хҽйран булып 

йҿрерлҽр. 

7|187|Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн "кыямҽт кҿне кайчан була", дип сорыйлар. 

Ҽйт: "Кыямҽтнең кайчан булачагын фҽкать Аллаһ үзе генҽ белҽ, кыямҽтнең 

вакытын фаш итҽргҽ Аллаһудан башка һичбер затның кҿче җитмҽс". Җир вҽ 

күклҽр мҽхлукларына аны белмҽк бик авыр, кыямҽт сезгҽ аңсыздан – кинҽттҽн 

килер. Гүя син кыямҽттҽн хҽбҽрдар, аны синнҽн күп сорыйлар. Ҽйт: "Кыямҽт 

вакытын белмҽк Аллаһуга хастыр, лҽкин Аллаһуга хас икҽнен күп кешелҽр 

белмилҽр". 

7|188|Ҽйт: "Мин үземҽ файданы да вҽ зарарны да китерүче түгелмен, ул 

Аллаһ эшедер, Ул нҽрсҽ телҽсҽ – миңа шул ирешер. Ҽгҽр Мин яшерендҽге 

файдаларны белҽ торган булсам, ҽлбҽттҽ, үземҽ күп файдаларны булдырыр 

идем һҽм Миңа һичбер зарар ирешмҽс иде. Бит Мин – фҽкать кҽферлҽрне 

җҽһҽннҽм белҽн куркытучы вҽ мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн сҿендерүчемен". 

7|189|Сезне бер Адҽм г-мнҽн халык кылучы вҽ Адҽмнең сул кабыргасыннан 

хатыны Һаваны бар итүче Аллаһ, ул Һава илҽ Адҽмнең күңеле карар тапсын 

ҿчен. Кайчан Адҽм Һавага якынлык кылды исҽ, Һава җиңел йҿкле булды, Һава 

ул йҿк белҽн ничҽ вакытлар үткҽрде, йҿге авырайгач Адҽм вҽ Һава икҽүлҽп 

тҽрбиячелҽре булган Аллаһуга дога кылдылар: "Ий Раббыбыз, ҽгҽр безгҽ бер 

яхшы бала бирсҽң, ҽлбҽттҽ, шҿкер итүчелҽрдҽн булыр идек". 

7|190|Аллаһу тҽгалҽ аларга яхшы бала биргҽч, аларга бирелгҽн балада 

Аллаһуга бернҽрсҽне шҽрик кылдылар, ягъни шайтан коткысы белҽн баланың 

исемен Ґҽбдүл-хҽрис куштылар, шайтан колы дигҽн сүз. Аллаһу тҽгалҽ 

мҿшриклҽр кылган ширеклҽрдҽн пакь. 

7|191|Ул мҿшриклҽр, һичнҽрсҽне бар итҽргҽ кҿче җитмҽгҽн нҽрсҽлҽрне 

Аллаһуга тиң кылалармы? Бҽлки ул нҽрсҽлҽр үзлҽре халык кылынганнар. 

7|192|Вҽ ул нҽрсҽлҽр мҿшриклҽргҽ ярдҽм бирергҽ кадир түгеллҽр вҽ ул 

нҽрсҽлҽр үзлҽренҽ да ярдҽм кыла алмаслар. 

7|193|Ҽгҽр мҿшриклҽрне һидият – туры юлга ҿндҽсҽгез, алар сезгҽ һич 

иярмҽслҽр, сезгҽ барыбердер, аларны һидҽяткҽ ҿндҽсҽгез дҽ, яки дҽшмичҽ 

тик торсагыз да сезгҽ иярмҽслҽр. 

7|194|Ий мҿшриклҽр, тҽхкыйк Аллаһудан башка сез гыйбадҽт кыла торган 

сынымнар, сезнең кебек үк мҽхлуклардыр, ул сынымнарыгыздан дога кылып 

сорагыз, сораганыгызны бирсеннҽр! Ҽгҽр аларны Илаһҽ тотуда эшегез дҿрес 

булса. 

7|195|Ҽйҽ ул сынымнарның йҿрергҽ аяклары бармы? Тотарга куллары бармы? 

Күрергҽ күзлҽре бармы? Һҽм ишетергҽ колаклары бармы? Ҽлбҽттҽ, берсе дҽ 

юк. Ҽйт: "Үзегезнең Аллаһуга тиңлҽштергҽн сынымнарыгызны чакырыгыз, 

аннары миңа һич миһлҽт – вакыт бирмичҽ хҽйлҽ-мҽкерлҽрегезне кылыгыз". 

7|196|Тҽхкыйк минем ярдҽмчем миңа Коръҽн иңдерүче Аллаһу тҽгалҽ. Вҽ Ул – 

Аллаһ, изге яхшы бҽндҽлҽрен саклар. 

7|197|Аллаһудан башка сез гыйбадҽт кыла торган сынымнар сезгҽ ярдҽм 

итҽргҽ кадир түгеллҽр һҽм үзлҽренҽ дҽ ярдҽм итҽ алмаслар. 

7|198|Ҽгҽр мҿшриклҽрне Коръҽн юлына чакырсагыз, аны ишетмҽслҽр. Вҽ 

күрерсең, алар сиңа карарлар, лҽкин хакны күрмҽслҽр. 

7|199|Ий Мухҽммҽд! Синең эшең гафу сораучыларны гафу итү булсын вҽ 

яхшылыкка ҿндҽү булсын! Һҽм хакны аңламаучы җаһиллҽрдҽн-наданнардан 

кисел, алар белҽн булышма! 



7|200|Ҽгҽр Аллаһ кушкан эшлҽрдҽн сине туктатыр ҿчен сиңа шайтанның 

вҽсвҽсҽ-низагы килсҽ, Аллаһуга сыгын! Шиксез, Аллаһ һҽрнҽрсҽне ишетүче вҽ 

белүче. 

7|201|Ҽгҽр тҽкъва мҿэминнҽргҽ шайтаннан вҽсвҽсҽ ирешсҽ, шул вакыт ярдҽм 

сорап Аллаһуны зекер итҽрлҽр, шундый хҽлдҽ басыйрҽт илҽ, ягъни күреп, 

белеп эш кылырлар. 

7|202|Шайтаннар, наданнарны азгынлыкка ҿндҽделҽр соңра ҿндҽүлҽрендҽ һич 

кимчелек кылмыйлар. 

7|203|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҽгҽр син аларга вҽхий белҽн аять китермҽсҽң, 

мҿшриклҽр ҽйтҽлҽр: "Үз күңелеңнҽн чыгарып бир, бит башка вакытларда шулай 

кыласың". Син аларга ҽйт: "Раббымнан миңа иңдерелгҽн Коръҽнгҽ генҽ 

иярҽмен. Бу Коръҽн Раббыбыздан килгҽн басыйрҽт-гакылга күз вҽ ышанучы 

каумнҽр ҿчен һидҽят һҽм рҽхмҽт". 

7|204|Коръҽн укылганда яки Коръҽннҽн вҽгазь сҿйлҽнгҽндҽ ихлас тыңлагыз, 

сүз сҿйлҽмичҽ, эш эшлҽмичҽ тик торыгыз! Шулай итсҽгез, шаять, рҽхмҽт 

кылынырсыз. 

7|205|Эчеңнҽн генҽ Раббыңны зекер ит түбҽнчелек вҽ курку илҽ һҽм 

сҿйлҽшүдҽ кычкырудан түбҽнрҽк тавыш белҽн зекер ит, иртҽлҽрдҽ вҽ кичлҽрдҽ 

гафиллҽрдҽн булма! 

7|206|Тҽхкыйк Раббың хозурында булган фҽрештҽлҽр Аллаһуга гыйбадҽт 

кылырга зурланмыйлар вҽ Аллаһуны мактап тҽсбихлҽр ҽйтҽлҽр һҽм Аллаһуга 

сҽҗдҽ кылалар. 

8|1|Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн хҽрби-табыш малы хакында сорыйлар. (Бҽдер 

сугышында мҿселманнар җиңеп, кҽферлҽр кача башлагач, мҿселманнардан бер 

таифҽ кҽферлҽрне куа китте, бер таифҽ расүл г-мне саклап калды, бер таифҽ 

табыш алу белҽн мҽшгуль булды. Соңра бар да бер урынга җыелгач, мал 

хакында низаглаштылар. Бу аять шул хакта инде). Ҽйт: "Табыш малы Аллаһуга 

вҽ рҽсүлгҽдер, ягъни кайда кую алар ихтиярында". Мал хакында 

низагълашудан Аллаһудан куркыгыз вҽ арагызны тҿзҽтегез һҽм Аллаһуга вҽ 

Аның рҽсүленҽ итагать итегез! Ҽгҽр хак мҿэмин булсагыз. 

8|2|Хак мҿэминнҽр ҽнҽ шулардыр: кайчан Аллаһ зекер ителсҽ, күңеллҽре 

йомшарып, Аллаһудан куркырлар вҽ һҽркайчан аларга Аллаһуның аятьлҽре 

укылса, ул аятьлҽр аларның иманнарын арттырыр һҽм алар һҽрвакыт Аллаһуга 

тҽвҽккҽл кылырлар. 

8|3|Ул – мҿэминнҽр, намазларын вакытында торгызырлар вҽ Без биргҽн малдан 

мохтаҗларга садака бирерлҽр. 

8|4|Алар хак мҿэминнҽр. Аларга Раббылары хозурында дҽрҽҗҽлҽр вҽ ярлыкамак 

һҽм җҽннҽт нигъмҽтлҽре бардыр. 

8|5|Расүл г-м табыш малын бүлеп биргҽч, бҽгъзе мҿселманнар риза 

булмадылар. Синең мал бүлүеңне мҽкрүһ күрүлҽре Раббың сине бҽдер сугышына 

чыгаруны мҽкрүһ күрүлҽре кебидер. Тҽхкыйк мҿэминнҽрдҽн бер җҽмҽгать 

сугышка чыгуны мҽкрүһ күрделҽр. 

8|6|Хак булган эштҽ синең белҽн низаглашалар, аларга мҽсьҽлҽ 

ачыкланганнан соң аларның сугышны мҽкрүһ күрүлҽре – гүя аларны туп-туры 

күренеп торган үлемгҽ алып баралар. 

8|7|Хҽтерлҽгез, Аллаһ сезгҽ ике таифҽнең берсен вҽгъдҽ кылганыны, ягъни 

берсе кораллы таифҽ вҽ берсе коралсыз кҽрван Таифҽседер. Сез коралсыз 

булган кҽрван Таифҽсенең сезгҽ булуын телисез. Аллаһ үзенең аятьлҽре 

белҽн хак исламны ачмакны вҽ исламның ҿскҽ чыгуын тели, дҽхи сезнең 

кораллы кҽферлҽрне җиңүегез белҽн аларны бетерергҽ тели. 

8|8|Хакның-хаклыгын ачыклар ҿчен вҽ ялганның-ялганлыгын ачыклар ҿчен 

кҽферлҽргҽ каршы сугышны фарыз кылды, гҽрчҽ кҽферлҽр мҽкрүһ күрсҽлҽр дҽ. 



8|9|Сугышка кергҽндҽ, Раббыгыздан ярдҽм сораган вакытыгызда Аллаһ 

догагызны кабул итте һҽм ҽйтте: "Тҽхкыйк мин сезгҽ алны-артны барып 

тоташучы мең фҽрештҽ белҽн ярдҽм итҽчҽкмен", – дип. 

8|10|Аллаһу тҽгалҽнең ул фҽрештҽлҽрне иңдермҽге мҿэминнҽргҽ бҽшарҽт 

ҿчендер һҽм күңеллҽрегез карар тапсын ҿчен. Ягъни гайрҽтлҽре вҽ 

батырлыклары артсын ҿчен. Ярдҽм һичкайдан, һичкемнҽн юк, мҽгҽр Аллаһудан 

гынадыр. Шиксез Аллаһ кодрҽт вҽ хикмҽт иясе. 

8|11|Сугыш сҽфҽрегездҽ Аллаһ үз рҽхмҽтеннҽн сезгҽ йокы салды, тынычланып 

йоклап куҽт алдыгыз вҽ сезгҽ күктҽн яңгыр яудырыр пакьлҽнүегез ҿчен, 

юынып рҽхҽтлҽндегез вҽ ул яңгыр белҽн күңелегездҽн шайтан вҽсвҽсҽсен 

китҽрер ҿчен, чҿнки шайтан: "Үзегез Аллаһуның сҿекле бҽндҽсебез дип 

ҽйтҽсез, хҽлбуки үзегез сулы урында да була алмадыгыз", – дип вҽсвҽсҽ 

кылган иде. Яңгыр яугач мҿселманнар суга туендылар да шайтанның вҽсвҽсҽсе 

юк булды. Дҽхи ул яңгыр белҽн үзенең сезгҽ ярдҽм бирҽчҽгенҽ ышануыгызны 

күңеллҽрегездҽ мҽхкҽм кылыр ҿчен, вҽ яңгыр белҽн аякларыгызны комлы җиргҽ 

куҽтле кылыр ҿчен. Чҿнки комлы җир, яңгыр яуса, такталанып ката. 

8|12|Раббың фҽрештҽлҽргҽ вҽхий кылганда ҽйтер: "Тҽхкыйк мин мҿэминнҽрне 

сезнең белҽн куҽтлҽрмен, мҿэминнҽрне мҽхкҽмлеккҽ беркетегез, җиңҽчҽклҽрен 

белсеннҽр. Кҽферлҽрнең күңеленҽ бик тиз курку салырмын, ий мҿэминнҽр! 

Сугышта кҽферлҽрнең муенына һҽм һҽр буыннарына сугыгыз!" 

8|13|Бу җҽза аларга Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ каты каршылык күрсҽткҽннҽре 

ҿчендер. Бер мҽн Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ каршылык кылса, ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

үч алуда каты ґҽзаблыдыр. 

8|14|Ий мҿшриклҽр, үтерелмҽк сезгҽ җҽзадыр, ул ґҽзабны татыгыз! Ул гына 

түгел, ахирҽттҽ мҿшриклҽргҽ ут ґҽзабе булачак. 

8|15|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр кҽферлҽргҽ юлыксагыз, алардан куркып артка таба 

качмагыз! 

8|16|Кем дҽ булса ул кҿндҽ кҽферлҽрдҽн куркып артка таба качса, качкан 

вакытында кире ҽйлҽнеп сугышка катнашу нияте булмаса, яки башка 

мҿселманнар гаскҽренҽ кушылып сугышу нияте булмаса, тҽхкыйк ул кеше үзенҽ 

Аллаһуның ачуын лязем итте вҽ аның урыны җҽһҽннҽм, нинди яман урындыр. 

(Бҽдер сугышы башланганда Мухҽммҽд г-м, мҿшриклҽргҽ каршы бер уч туфрак 

атты, шуның белҽн мҿшриклҽрнең күрүлҽре вҽ гайрҽтлҽре зҽгыйфьлҽнде. 

Мҿселманнар гайрҽт белҽн сугышып җитмеш мҿшрикне үтерделҽр, җитмешне 

ҽсиргҽ алдылар. Мин фҽлҽн хҽтле үтердем, мин фҽлҽн хҽтле ҽсиргҽ алдым дип 

мактанып кайткан чакларында Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: 

8|17|"Аларны сез үтермҽдегез, лҽкин Аллаһ үтерде, туфрак аткан чакта син 

атмадың, лҽкин Аллаһ атты". Аллаһуның туфрак атмак изгелеге вҽ ярдҽме 

белҽн мҿселманнарны сынамак ҿчен булды, бит Аллаһ сезнең догагызны 

ишетүче вҽ ничек эшлҽргҽ икҽнне белүче. 

8|18|Аллаһуның сезгҽ ярдҽме кҽферлҽргҽ һҽлакҽттер! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

кҽферлҽрнең хҽйлҽ-мҽкерлҽрен җимерүче. 

8|19|Ий мҿшриклҽр! "Я Аллаһ кайсы таифҽ сиңа сҿекле булса, шул таифҽгҽ 

ярдҽм бир", – дип соравыгызга мҿселманнарның сезне җиңүе җавап булды. 

Ҽгҽр пҽйгамбҽргҽ каршы сугышудан туктасагыз, үзегезгҽ хҽерледер. Ҽгҽр 

кайтып сугышсагыз – без дҽ сугышабыз. Җҽмҽгатегез ни чаклы күп булса да 

сезгҽ һич файда бирмҽс, чҿнки Аллаһ мҿэминнҽр белҽндер. 

8|20|Ий мҿэминнҽр! Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ итагать итегез! Вҽ Аллаһ 

ҽмерлҽреннҽн баш тартмагыз – качмагыз! Чҿнки Аллаһ хҿкемнҽрен ишетеп 

торасыз. 

8|21|Монафикълар кеби булмагыз ки, алар Коръҽн сүзлҽрен ишетҽбез дилҽр, 

лҽкин үзлҽре ишеткҽч, Коръҽн сүзлҽрен-хҿкемнҽрен кабул итмилҽр. 



8|22|Тҽхкыйк Аллаһ хозурында хайваннарның явызрагы: хакны сҿйлҽргҽ 

телсез, хак сүзне ишетергҽ колаксыз булган һичнҽрсҽ аңламый торган 

кешелҽрдер. 

8|23|Ҽгҽр Аллаһ аларда яхшылык барлыгын белсҽ, ягъни аларның күңелендҽ 

яхшы ният булса, ҽлбҽттҽ, аларга хак сүзне ишеттереп аңлатыр иде, 

күңеллҽрендҽ яхшы ният булмагач, Аллаһ аларга хак сүзлҽрне ишеттерсҽ дҽ, 

аны аңлаудан һҽм кабул итүдҽн баш тартып качачаклар. 

8|24|Ий мҿэминнҽр! Аллаһ вҽ расүл сүзлҽрен кабул итегез, кайчан 

күңеллҽрегезне тергезүче Коръҽнгҽ чакырсалар! Вҽ яхшы белегез, Аллаһ ир 

белҽн күңеле арасындадыр, ягъни кешенең күңелендҽге ниятенҽ вҽ 

игътикаденҽ карата эш йҿртер. Вҽ яхшы белегез, хҿкем ителер ҿчен кайтмак 

Аңадыр. Бу аятьтҽн мҽгълүм булды ки, Коръҽн тҽрбиясеннҽн башка кешенең 

күңеле мҽеттер. Күңеленең мҽет булуын телҽмҽгҽн кеше Коръҽн белҽн 

тҽрбиялҽнсен һҽм аның белҽн гамҽл кылсын! 

8|25|Зарары фетнҽне булдыручыга гына булмыйча, бҽлки зарары барыгызга да 

була торган фетнҽне булдырудан сакланыгыз! Белегез ки, ҽгҽр Аның 

боерыкларын үтҽмҽсҽгез, ҽлбҽттҽ, Аллаһ каты ґҽзаб белҽн үч алучыдыр. 

8|26|Мҽккҽ мҿшриклҽре арасында яшҽгҽн вакытыгызда аз булуыгыз сҽбҽпле 

кҿчсез идегез, шуны хҽтерлҽгез! Аңсыздан килеп басарлар, алып китҽрлҽр 

дип куркадыр идегез, Аллаһ сезне Мҽдинҽ шҽһҽренҽ күчерде дҽ ярдҽме белҽн 

куҽтлҽде һҽм пакь ризыклар белҽн сезне ризыкландырды, шаять шҿкер 

итҽрсез. 

8|27|Ий мҿэминнҽр! Аллаһуга вҽ расүлгҽ хыянҽт итмҽгез һҽм үзара 

ҽманҽтлҽрегезгҽ дҽ хыянҽт итмҽгез, вҽхҽлҽн ки, аның хыянҽт икҽнен үзегез 

белҽсез. 

8|28|Янҽ белегез, малларыгыз вҽ балаларыгыз фетнҽдер, ҽмма Аллаһ юлында 

булганнарга Аллаһ хозурында олугъ нигъмҽтлҽр бар, малларыгызны вҽ 

кҿчлҽрегезне Аллаһ юлына тотыгыз! Вҽ балаларыгызга дини тҽрбия бирегез, 

лҽкин аларга серлҽрегезне сҿйлҽмҽгез. 

8|29|Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр Аллаһудан куркып Аның хҿкемнҽрен бозудан 

саклансагыз, Аллаһ сезгҽ хак белҽн батыл арасын аера белмҽкне бирер вҽ 

гҿнаһларыгызны җуяр вҽ сезне ярлыкар. Бит Аллаһ олугъ юмартлык иясе. 

8|30|Ий Мухҽммҽд г-м! Мҽккҽ кҽферлҽре сиңа хҽйлҽ-мҽкер кылган вакытларын 

хҽтерлҽ! Алар җыелып киңҽш иттелҽр: "Мухҽммҽдне гомерлеккҽ тҿрмҽгҽ 

биклҽргҽ кирҽк, йҽ шҽһҽрдҽн куарга кирҽк, яки үтерергҽ кирҽк", – дип. 

Соңра үтерергҽ дигҽн киңҽшне кабул итеп, унике кабилҽдҽн берҽр кеше 

хҽзерлҽп, тҿнлҽ үтермҽкче булдылар. Расүл г-м, Ҽбүбҽкер белҽн икесе шул 

тҿнне Мҽккҽдҽн чыгып тау тишегенҽ кереп качалар. Шулай итеп алар мҽкерлек 

кылалар, Аллаһ аларга каршы кҿчле мҽкерлек кылыр. Бит Аллаһ мҽкер 

кылучыларның хҽерлесе вҽ кҿчлерҽге. 

8|31|Аларга аятьлҽребез укылса ҽйтҽлҽр: "Тҽхкыйк ишеттек, ҽгҽр телҽсҽк 

без дҽ мондый аятьлҽрне укыр идек. Сез укыган аятьлҽр – ҽүвҽлгелҽрдҽн 

калган ҽкияттҽн башка һичнҽрсҽ түгелдер", – дип. 

8|32|Янҽ хҽтердҽ алар ҽйттелҽр: "Ий Аллаһ! Бу Коръҽн чыннан да синнҽн 

иңдерелгҽн булса, безнең ҿстебезгҽ күктҽн таш яудыр яки безгҽ рҽнҗеткүче 

ґҽзаб җибҽр", – дип. 

8|33|Аллаһ аларны ґҽзаб кылмас син алар эчендҽ булган вакытта һҽм дҽ 

тҽүбҽ итеп гафу сорасалар да ґҽзаб кылмас иде. 

8|34|Инде аларны ґҽзаб кылудан Аллаһуны нҽрсҽ тыяр? Чҿнки алар 

мҿэминнҽрне Кҽгъбҽтулладан тыялар үзлҽре Кҽгъбҽгҽ лаек булмадылар, ул 

Кҽгъбҽгҽ тҽкъва мҿэминнҽр генҽ лаектыр, лҽкин күплҽре белмилҽр. 

8|35|Аларның Кҽгъбҽ янында үтҽгҽн намаз-гыйбадҽт дигҽннҽре һичнҽрсҽ 

булмады, мҽгҽр сызгырмак вҽ кул чапмак булды. Татыгыз ґҽзабны Коръҽн 

юлына кермичҽ кҽфер булганыгыз ҿчен. 



8|36|Кяферлҽр мал биреп кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыялар, диннҽн тыяр ҿчен 

малларын бирерлҽр, соңра ул маллары үзлҽренҽ хҽсрҽт булыр, аннары 

җиңелерлҽр. Аннары кҽферлҽр җҽһҽннҽмгҽ барыр ҿчен кубарылырлар. 

8|37|Вҽ Аллаһ нҽҗес кҽферлҽрне пакь мҿэминнҽрдҽн аерыр ҿчен һҽм бҽгъзе 

нҽҗес кҽферлҽрне бҽгъзе нҽҗес мҿшриклҽргҽ кушар ҿчен, яки бер пычрак 

нҽрсҽне икенче пычрак нҽрсҽгҽ кушар ҿчен Коръҽнне иңдерде, сугышны фарыз 

итте һҽм мҿселманнарга ярдҽм бирде. Кҽферлҽр бҿтен пычракны җыеп 

үзлҽштерделҽр, шуның ҿчен алар җҽһҽннҽмлек вҽ алар һҽлак булучылар. 

8|38|Кҽферлҽргҽ ҽйт: "Ҽгҽр алар кҿферлектҽн вҽ сугыштан туктап һҽм тҽүбҽ 

итеп исламны кабул итсҽлҽр үткҽндҽге гҿнаһлары гафу ителер, ҽгҽр 

мҿселманнар белҽн сугышу ҿчен кире сугышка кайтсалар яки кҿферлеклҽрендҽ 

калсалар, тҽхкыйк андый кҽферлҽрне Аллаһу тҽгалҽнең һҽлак итүе булып 

үтте. 

8|39|Ий мҿэминнҽр, кҽферлҽр белҽн сугышыгыз, хҽтта фетнҽ беткҽнче вҽ 

диннең барчасы Аллаһ дине генҽ булганчы! Ҽгҽр кҿфердҽн иманга кайтсалар, 

Аллаһ аларның эшлҽрен күрүчедер. 

8|40|Ҽгҽр алар иманнан баш тартсалар, белегез, ий мҿэминнҽр, тҽхкыйк 

Аллаһ сезнең саклаучы хуҗагыздыр, алардан һич курыкмагыз! Ул – Аллаһ ни 

кҿчле вҽ ни камил саклаучы. 

8|41|Вҽ белегез сугышта ганимҽт алган нҽрсҽгезнең биштҽн берсе Аллаһуга 

вҽ Аның рҽсүленҽдер, калган дүрт ҿлеше расүлгҽ якынлыгы булган кешелҽргҽ, 

ятимнҽргҽ, мескеннҽргҽ вҽ мҿсафирлҽргҽ бирелер, ҽгҽр Аллаһуга һҽм бҽдер 

сугышында хак белҽн батыл аерылган кҿндҽ иңдерелгҽн аятьлҽргҽ ышансагыз, 

ул кҿндҽ мҿшриклҽр гаскҽре белҽн мҿэминнҽр гаскҽре бер-берсенҽ каршы 

юлыктылар. Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ кадир. 

8|42|Менҽ сез чокырның Мҽдинҽгҽ якын тарафында булдыгыз, ҽмма кҽферлҽр 

чокырның Мҽккҽ тарафында булдылар, кҽрван сездҽн түбҽн иде. Ҽгҽр сугышка 

чыгу ҿчен алдан вҽгъдҽ куешкан булсагыз, ҽлбҽттҽ, вҽгъдҽлҽрегезне үтҽүдҽ 

тҿрлечҽ булыр идегез, лҽкин вҽгъдҽ куешмасагыз да Аллаһ сезне сугышка 

җыйды, ҽүвҽлдҽ тҽкъдир кылынган эшне тҽмам итмҽк ҿчен, һҽлак булган 

кешелҽрнең һҽлакҽте – ачык аңлатканнан соң гына булсын ҿчен һҽм иман 

белҽн терелгҽн кешенең терелүе дҽ – ачык аңлатканнан соң гына булсын 

ҿчен. Шиксез, Аллаһ сезнең сүзлҽрегезне ишетүче һҽм ҽхвҽллҽрегезне 

белүче. 

8|43|Аллаһ сиңа тҿш күрсҽткҽндҽ кҽферлҽрне аз итеп күрсҽтте, ҽгҽр алар 

сиңа күп итеп күрсҽтсҽ, ҽлбҽттҽ, куркар идегез вҽ үзара низаглашыр 

идегез, лҽкин Аллаһ сезне бҽдер сугышыңда низаг фетнҽсеннҽн сҽламҽт 

кылды. Тҽхкыйк Аллаһ күңелдҽге нҽрсҽлҽрне белүче, арагызда низаг булмасын 

ҿчен кҽферлҽрне сезгҽ аз күрсҽтте. 

8|44|Янҽ кҽферлҽр белҽн очрашкан кҿнегездҽ Аллаһ аларны сезгҽ бик аз итеп 

күрсҽтте, тҽкҽбберлҽнеп килсеннҽр ҿчен сезне дҽ кҽферлҽргҽ аз күрсҽтте. 

Аллаһ мҿэминнҽргҽ ярдҽм бирелсен дип, электҽн кылган хҿкемене тҽмам итҽр 

ҿчен шулай кылды. Эшлҽрнең барчасы Аллаһуга кайтыр. 

8|45|Ий мҿэминнҽр! Кайчан сез сугышта кҽферлҽр гаскҽренҽ юлыксагыз, 

урыныгызда таза торыгыз, качмагыз вҽ Аллаһуны күп зекер итегез, шаять 

җиңҽрсез, ҿстен булырсыз. 

8|46|Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ итагать итегез! Вҽ үзара низаглашмагыз, 

ҽгҽр низаглашсагыз кҿчегез, гайрҽтегез китҽр, таралырсыз, бҽлки сабыр 

булыгыз! Аллаһ, шиксез сабырларга ярдҽм бирҽчҽк. 

8|47|Кураеш кҽферлҽре халык арасында шҿһрҽтебез артсын дип сугышка рия 

белҽн тҽкҽбберлҽнеп чыктылар, сез алар кеби булмагыз! Алар кешелҽрне 

Аллаһ юлыннан тыялар, Аллаһ алар кылган эшне белҽ, эшлҽренҽ карата 

җҽзасын бирер. 



8|48|Шайтан кҽферлҽргҽ Аллаһуга каршы булган эшлҽрен яхшы эш итеп 

күрсҽтте вҽ ҽйтте: "Кешелҽрдҽн бүген сезне җиңҽ алучы юк, мин сезгҽ 

ярдҽмчемен", – дип, Мҽккҽ кҽферлҽрен мҿселманнарга каршы батырландырды. 

Ике гаскҽр бер-берсен күргҽч, шайтан кҽферлҽргҽ ҽйтте: "Мин сез 

күрмҽгҽнне күрҽмен, Аллаһудан куркамын, Аллаһ каты ґҽзаб кылучы, шуның 

ҿчен мин сездҽн бизҽмен", – дип артка качты. 

8|49|Мҿселманнарның азлыгын күргҽч, монафикълар вҽ күңеллҽрендҽ Аллаһуга 

каршылык чире булган кешелҽр ҽйттелҽр: "Бу мҿселманнарны диннҽре алдады 

бит", – дип. Берҽү Аллаһуга тҽвҽккҽл кылып ислам динен дҿреслҽп тотса, ул 

кеше алданучы түгел. Бит Аллаһ һҽр эштҽ җиңүче вҽ мҽслихҽтчҽ эш кылучы. 

8|50|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҽгҽр фҽрештҽлҽрнең кҽферлҽр җаннарын алганнарыны 

күрсҽң иде, ҽлбҽттҽ, бер зур куркыныч эш күрер идең, фҽрештҽлҽр, 

кҽферлҽрнең йҿзлҽренҽ вҽ аркаларына сугалар вҽ: "Кҿйдергүче ґҽзабны 

татыгыз!" – диярлҽр. 

8|51|Ошбу ґҽзаб үзегез кылган явыз эшлҽрегезнең җҽзасыдыр. Аллаһу тҽгалҽ 

гҿнаһсыз бҽндҽлҽренҽ, ҽлбҽттҽ, золым кылмый. 

8|52|Бу кҽферлҽрнең сыйфаты: Фиргаун кауме вҽ болардан ҽүвҽлге каумнҽр 

кебилҽр, ул каумнҽр Аллаһуның аятьлҽренҽ ышанмадылар, Аллаһ аларны 

гҿнаһлары ҿчен ґҽзаб белҽн тотты. Тҽхкыйк Аллаһу тҽгалҽ куҽтле вҽ үч 

алуда каты ґҽзаблыдыр. 

8|53|Аларга бу ґҽзаб шул сҽбҽпледер: Аллаһ бер каумгҽ биргҽн нигъмҽтен 

үзгҽртми, ул каум үзлҽрен үзгҽрткҽнгҽ чаклы. Ягъни бер каум начарлыкны 

ташлап яхшылыкка үзе телҽп чыкмаса, Аллаһ ҽлбҽттҽ, кҿчлҽп чыгармый, вҽ 

бер каум яхшылыкны ташлап яманлыкка чыкмаса, ҽлбҽттҽ, Аллаһ кҿчлҽп 

чыгармый. (Вҽ шуңа бинҽн татарлар, динне ташлап, аздылар, ҽгҽр үзлҽре 

телҽп дингҽ кермҽсҽлҽр, Аллаһ кҿчлҽп кертҽчҽк түгел. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

ишетүче вҽ белүче). 

8|54|Кҽферлҽрнең һҽлакҽте: Фиргаун кауменең һҽлакҽте вҽ аларның элгҽрге 

каумнҽрнең һҽлакҽте кеби. Алар Раббиларының аятьлҽрен ялган диделҽр, Без 

аларны гҿнаһлары ҿчен һҽлак кылдык, вҽ Фиргаун каумен суга батырдык, 

чҿнки алар барчасы залим иделҽр. 

8|55|Дҿньядагы хайваннарның иң яманы: Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер 

булган кешелҽр, алар иман китерҽчҽк түгеллҽр. 

8|56|Кҽферлҽр белҽн ґҽһед-килешү ясасаң, соңра алар ґҽһед кылган саен 

ґҽһедлҽрен бозалар, алар ґҽһедлҽрен бозудан һич курыкмыйлар. 

8|57|Ҽгҽр син сугышта җиңсҽң, арттан ярдҽмгҽ килҽ торган кҽфер гаскҽренҽ 

курку сал, курыксалар килмҽслҽр, ихтимал вҽгазьлҽнерлҽр, ягъни иман 

китереп тҽүбҽ итҽрлҽр. 

8|58|Ҽгҽр син бу каумнең арагызда булган ґҽһедегез-ки-лешүегезгҽ хыянҽт 

итүлҽреннҽн курыксаң, гаделлек белҽн ґҽһедне боз да вҽ бозганыңны аларга 

белдер! Дҿреслектҽ Аллаһ хыянҽтне һич сҿйми. 

8|59|Кҽферлҽр рҽсүлдҽн алга чыктык дип хисаб итмҽсеннҽр! тҽхкыйк алар 

Аллаһу тҽгалҽне гаҗиз кыла алмаслар. 

8|60|Кҽферлҽр белҽн сугышу ҿчен кҿчегез җиткҽн хҽтле куҽт белҽн 

хҽзерлҽнегез вҽ яхшы атлар хҽзерлҽгез! Шундый хҽзерлек белҽн Аллаһ 

дошманнарын вҽ үзегезнең дошманнарыгызны куркыта алырсыз вҽ гарҽп 

кҽферлҽреннҽн башка кҽферлҽрне дҽ куркытырсыз, башка кҽферлҽрне сез 

белмисез, аларны Аллаһ белҽ. Сезнең Аллаһ юлына биргҽн атларыгыз, 

дҿялҽрегез, коралларыгыз һҽм башка нҽрсҽлҽрегезгҽ сҽвабы камил бирелер вҽ 

аларның савабын киметеп сезгҽ золым итү булмас. 

8|61|Ҽгҽр кҽферлҽр, тыныч яшҽү солыхын ясарга телҽсҽлҽр син дҽ солых 

ясарга риза бул һҽм Аллаһуга тҽвҽккҽл кыл! Тҽхкыйк Аллаһ һҽр сүзегезне 

ишетүче вҽ һҽрбер эшегезне белүче. 



8|62|Ҽгҽр кҽферлҽр ялган солых белҽн алдарга телҽсҽлҽр сине, алай да 

курыкма! Сине сакларга, ҽлбҽттҽ, Аллаһ үзе җитҽдер, Ул – Аллаһ сине 

үзенең ярдҽме вҽ мҿэминнҽр белҽн куҽтлҽрдер. 

8|63|Янҽ Аллаһ, бер-берсенҽ дошман булган кешелҽрнең күңеллҽренҽ ҿлфҽт 

салып дусландырды, ҽгҽр син аларны дусландырмак ҿчен бҿтен дҿнья байлыгы 

биреп күңеллҽрен ҿлфҽтлҽндерҽ алмас идең, лҽкин Аллаһ аларның күңеллҽренҽ 

ҿлфҽт салды да, җыелышып сиңа ярдҽмдҽ булдылар. Шиксез, Аллаһ кҿчле вҽ 

хҽким. 

8|64|Ий пҽйгамбҽр! Сиңа ярдҽм итҽргҽ Аллаһ Үзе вҽ сиңа ияргҽн мҿэминнҽр 

җитҽдер. 

8|65|Ий пҽйгамбҽр! Мҿэминнҽрне сугышка кызыктыр! Ҽгҽр сездҽн чыдамлы 

егерме ирлҽр булса, алар ике йҿз кҽферне җиңҽрлҽр, ҽгҽр сездҽн чыдамлы 

йҿз ир булса, алар мең кҽферне җиңҽрлҽр, ул кҽферлҽр ярдҽм Аллаһудан 

икҽнлекне аңламаулары ҿчен. 

8|66|Хҽзер инде Аллаһ сезгҽ җиңеллек кылды, чҿнки сезнең арагызда 

зҽгыйфьлҽр барлыгын Аллаһ белде, сездҽн чыдамлы бер йҿз кеше булса, ике 

йҿз кҽферне җиңҽрлҽр, ҽгҽр сездҽн мең чыдамлы кеше булса, ике мең кҽферне 

җиңҽрлҽр Аллаһуның ярдҽме белҽн, Аллаһ чыдамлы мҿэминнҽр белҽн бергҽдер. 

8|67|Кулга тҿшкҽн ҽсирлҽрне мал алып азат итҽргҽ пҽйгамбҽргҽ һич дҿрес 

булмый, хҽтта кҽферлҽрне күп үтергҽннҽренҽ чаклы сез мҿселманнар дҿнья 

малын телисез, Аллаһ сезнең ҿчен ахирҽтне тели, Аллаһ кҿчле вҽ хҽкимдер. 

8|68|Ҽгҽр хаталык кылучылар гафу ителҽлҽр дигҽн сүз Аллаһудан булмаса 

иде, ҽлбҽттҽ, ҽсир ҿчен алган малыгыз ҿчен сезгҽ олугъ ґҽзаб ирешкҽн 

булыр иде. 

8|69|Алган ганимҽт малларыгыздан хҽлҽл, пакь булганы хҽлдҽ ашагыз! Вҽ 

Аллаһудан куркыгыз, Аңа карышудан сакланыгыз! Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

8|70|Ий пҽйгамбҽр! Кулыгызда булган ҽсирлҽргҽ ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһ сезнең 

күңелегездҽ яхшы ният барлыгын белсҽ, сездҽн алынган малга караганда 

Аллаһ сезгҽ яхшыракны бирер. Малыгызны алганга һич тҽ кайгырмагыз, фҽкать 

күңелегезне яхшыртыгыз! Шулай итсҽгез, Аллаһ сезне ярлыкар. Аллаһ 

ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

8|71|Ҽгҽр ул ҽсирлҽр сиңа бер хыянҽт итүне телҽсҽлҽр, тҽхкыйк алар моннан 

элек Аллаһуга да хыянҽт иттелҽр, шуның ҿчен бҽдер сугышында сине кҿчле 

кылдык. Аллаһ белүче вҽ хҽким. 

8|72|Тҽхкыйк иман китереп Мҽккҽдҽн Мҽдинҽгҽ күчкҽн вҽ Аллаһ юлында 

маллары вҽ җаннары белҽн җиһад кылган һҽм дҽ күчеп килгҽн мҿэминнҽрне 

ҿйлҽренҽ кертеп ярдҽм иткҽн кешелҽр – алар бер-берсенҽ дуслар вҽ 

кардҽшлҽрдер. Иман китереп тҽ Мҽккҽдҽн Мҽдинҽгҽ күчмичҽ калган кешелҽргҽ 

сезнең һич валилегегез юк, варис тҽ булмыйсыз, аларны сакламыйсыз, хҽтта 

күчкҽннҽренҽ чаклы. Ҽгҽр алар дин хакында ярдҽм сорасалар, аларга ярдҽм 

бирмҽк сезгҽ лязем буладыр, мҽгҽр сезнең белҽн солых кылган кҽферлҽр 

ҿстенҽ барырга ярдҽм сорасалар, ул чагында ярдҽм итмисез! Аллаһ сез 

кылган эшлҽрне күрүче. 

8|73|Кҽферлҽр бер-берсенҽ дуслардыр ҽгҽр Аллаһ кушканнарны үтҽмҽсҽгез 

җирдҽ фетнҽлҽр чыгар вҽ зур бозыклыклар булыр, ягъни иман ягы 

зҽгыйфьлҽнер, кҽфер ягы куҽтлҽнер. 

8|74|Иман китереп дин ҿчен күчкҽн вҽ Аллаһ юлында җиһад иткҽн кешелҽр 

дҽхи күчеп килгҽн мҿэминнҽрне ҿйлҽренҽ иңдереп ярдҽм күрсҽткҽн кешелҽр – 

алар хак мҿэминнҽр, аларга мҽгъфирҽт вҽ хуш ризыклар булыр. 

8|75|Күчеп киткҽн кешелҽрдҽн соң иман китергҽн кешелҽр күчеп килсҽлҽр һҽм 

сезнең белҽн бергҽ сугыш кылсалар, алар сезнең җҽмҽгатегездҽндер, ягъни 

мҿэминнҽрдер. Араларында кардҽшлек якынлыгы булган кешелҽр Аллаһ 

хҿкемендҽ бер-берсенҽ Варислҽрдер, алар булганда, башка кеше мирас малын 

алмас. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белҽ. 



9|1|Ий мҿселманнар! Мҿшриклҽр белҽн булган ґҽһдегез-со-лыхыгыз Аллаһ вҽ 

Аның расүле тарафыннан сындырыладыр. 

9|2|Ий мҿшриклҽр, дүрт ай иркенлҽп йҿрегез! Дүрт айдан соң мҿселманнардан 

имин булмассыз. Мҿшриклҽр, белегез ки, сез Аллаһуны гаҗиз кыла алмассыз, 

янҽ белегез, ҽлбҽттҽ, Аллаһ кҽферлҽрне рисвай-хур кылачак. 

9|3|Хаҗ-Ҽкбҽр кҿнендҽ Аллаһудан вҽ Аның рҽсүленнҽн кешелҽргҽ белдерү: 

тҽхкыйк Аллаһ вҽ Аның расүле мҿшриклҽрдҽн бизүчелҽр. Аллаһуга карышып 

һаман кҽфер булудан тҽүбҽ итсҽгез – үзегез ҿчен хҽерле, ҽгҽр тҽүбҽдҽн баш 

тартсагыз – бит Аллаһуны гаҗиз кыла алмассыз. Кҽферлҽргҽ Аллаһуның каты 

ґҽзабы булачагы белҽн сҿенечле хҽбҽр бир! 

9|4|Мҽгҽр тыныч яшҽргҽ мҿшриклҽр белҽн солых ясаган булсагыз, соңра 

аларда солыхны бозмаслар вҽ сезнең зарарыгызга һичкемгҽ ярдҽм итмҽсҽлҽр, 

аларның солыхларын билгелҽгҽн вакытына чаклы дҽвам иттерегез! Аллаһ, 

ҽлбҽттҽ, солыхны бозудан сакланучыларны сҿя. 

9|5|Ҽгҽр сугыш хҽрам булган айлар үтеп китсҽ, мҿшриклҽрне кайда тапсагыз, 

шунда үтерегез вҽ аларны тотып ҽсир алыгыз вҽ шҽһҽрлҽрен мҿхасара 

кылыгыз, ягъни чолгап тотыгыз һҽм аларның һҽр үтҽ торган юлларында саклап 

торыгыз! Ҽгҽр тҽүбҽ итеп иман китерсҽлҽр вҽ намазларын үтҽсҽлҽр һҽм дҽ 

зҽкятлҽрен бирсҽлҽр, аларны коткарыгыз һҽм юлларында ирекле кылыгыз! 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

9|6|Мҿшриклҽрдҽн берҽү килеп синнҽн имин булуын сораса, аңа иминлек бир 

Аллаһу тҽгалҽнең сүзлҽрен ишетсен ҿчен, ҽгҽр Аллаһ сүзлҽреннҽн баш тартса 

килгҽн җиренҽ җибҽр! Бу хҿкем – алар Аллаһ хҿкемнҽрен белмҽүлҽре сҽбҽпле 

синең хозурыңа килеп ишетсеннҽр ҿчендер. 

9|7|Аллаһ һҽм Аның расүле хозурында мҿшриклҽрнең ничек ґҽһеде булсын, 

чҿнки үзлҽрендҽ ґҽһед юк вҽгъдҽлҽрендҽ тормыйлар, мҽгҽр мҽсҗид-Хҽрам 

хозурында сезгҽ ґҽһед кылган мҿшриклҽргҽ генҽ Аллаһуның ґҽһеде бар. Алар 

сезгҽ кайсы урында сүзлҽрендҽ торсалар, сез дҽ шул урыннарында сүзегездҽ 

торыгыз! Аллаһу тҽгалҽ, ҽлбҽттҽ, Аның хҿкемнҽренҽ хыйлаф эш кылудан 

сакланучы тҽкъва кешелҽрне сҿя. 

9|8|Ҽгҽр алар сезне җиңсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, сезнең ґҽһедегезгҽ вҽ башка 

хҽлегезгҽ карамаслар иде, алар сезне фҽкать авызлары белҽн риза кылалар, 

ҽмма, күңеллҽре сүзлҽреннҽн башка якта калыр, аларның күбрҽге фасыйклар. 

9|9|Алар Аллаһ аятьлҽрен аз акчага саталар, ягъни дҿнья малы ҿчен Аллаһ 

хҿкемнҽрен үзгҽртҽлҽр яки яшерҽлҽр, һҽм кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыялар, 

тҽхкыйк кылган эшлҽре нинди ямандыр. 

9|10|Алар мҿэминнҽр хакында кардҽшлекне вҽ ґҽһедне сакламаслар, ҽнҽ 

шулардыр хактан читкҽ үтүчелҽр. 

9|11|Ҽгҽр исламны кабул итеп, Аллаһуга каршы эшлҽреннҽн кайтып, 

намазларны үтҽсҽлҽр вҽ зҽкятлҽрен бирсҽлҽр, алар диндҽ сезнең 

кардҽшлҽрегездер. Ҽнҽ шулай аятьлҽребезне ачык бҽян итҽбез хакны белгҽн 

кешелҽргҽ. 

9|12|Ґҽһед кылганнан соң антларын боздылар вҽ динегезне яманлап каршылык 

күрсҽтсҽлҽр, ул вакытта мҿшриклҽрнең башлыкларын үтерегез, ҽлбҽттҽ, алар 

ґҽһедлҽрен үтҽмилҽр, шаять үлемнҽн куркып, Аллаһуга каршылашудан 

туктарлар. 

9|13|Антларын сындырган вҽ расүлне шҽһҽрдҽн куып чыгарырга ниятлҽгҽн 

кҽферлҽр белҽн сугышмассызмы? Ҽлбҽттҽ, сугышыгыз! Солыхны бозуны алар 

беренче башладылар, ҽйҽ алардан куркырсызмы? Сезгҽ Аллаһудан гына курку 

ляземдер, ҽгҽр камил мҿэмин булсагыз! 

9|14|Мҿшриклҽр белҽн сугышыгыз, Аллаһ аларны сезнең кулыгыз белҽн ґҽзаб 

кылыр, вҽ аларны рисвай кылыр, аларны җиңҽргҽ сезгҽ ярдҽм бирер вҽ 

мҿэминнҽрнең күңеленҽ Коръҽң белҽн шифа бирер. 



9|15|Вҽ ул мҿэминнҽрнең күңеллҽрендҽге ачуларын җибҽрер, Аллаһ үзе 

телҽгҽн бҽндҽсен тҽүбҽ иттертеп гҿнаһларын гафу итҽр, Аллаһ һҽрнҽрсҽне 

белүче вҽ хикмҽт белҽн эш кылучы. 

9|16|Сезлҽрдҽн Аллаһ юлында ислам файдасына тырышкан, кҿрҽшкҽн, хҽтта 

сугышкан кешелҽрне Аллаһ белмидер дип уйлыйсызмы? Вҽ Аллаһудан, Аның 

рҽсүленнҽн һҽм хак мҿэминнҽрдҽн башканы дус тотмагыз, чын мҿселманнарны 

Аллаһ белми дип уйлыйсызмы? Кҽферлҽрне, динсезлҽрне дус тоткан 

мҿселманнардан Аллаһ һич разый булмас, Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн 

хҽбҽрдар. 

9|17|Кҽферлҽргҽ кҽгъбҽне тҿзҽтүлҽрендҽ аларга сҽваб булмас үзлҽренең 

кҽфер икҽнлеге белҽн шҽһадҽт биреп торган хҽллҽрендҽ, аларның бҿтен 

эшлҽре вҽ гамҽллҽре батыл, һичберсенҽ сҽваб юк, алар җҽһҽннҽмдҽ мҽңге 

калачаклар. 

9|18|Мҽсҗидлҽр ясап сҽваб алучы, фҽкать Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ иман 

китергҽн һҽм намазларын вакытында укып зҽкятлҽрен биргҽн, һичкемнҽн 

курыкмыйча Аллаһудан гына курыккан хак мҿэминнҽрдер, бу эшлҽрне эшлҽгҽн 

кешелҽрнең һидҽяттҽ булулары ҿметле. 

9|19|Ҽйҽ сез мҽсҗид-Хҽрамны тҿзҽтеп, хаҗиларга су эчереп йҿргҽн 

мҿшриклҽрне, Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ иман китергҽн һҽм Аллаһ юлында 

ислам ҿчен сугыш кылган хак мҿэминнҽр белҽн бертигез саныйсызмы? Юк 

бертигез санамагыз, алар Аллаһ хозурында һич тҽ бертигез булмаслар. Аллаһ 

үзенҽ карышкан залимнҽрне туры юлга салмас. 

9|20|Иман китереп дин ҿчен күчеп киткҽн вҽ Аллаһ юлында малы, җаны белҽн 

кҿрҽшкҽн, сугышкан мҿэминнҽрнең Аллаһу хозурыңда дҽрҽҗҽлҽре олугъдыр һҽм 

алар ҿстенлек табып изге телҽклҽренҽ ирешкҽн кешелҽрдер. 

9|21|Аллаһу тҽгалҽ үзенең рҽхмҽтеннҽн аларга Аллаһуның ризалыгы вҽ 

җҽннҽтлҽр һҽм җҽннҽтлҽрдҽ даими булгучы нигъмҽтлҽр бар дип шатландыра. 

9|22|Алар җҽннҽтлҽрдҽ мҽңге калырлар, шиксез Аллаһ хозурында олугъ 

ҽҗерлҽр бар. 

9|23|Ий мҿэминнҽр! Аталарыгызны вҽ кардҽшлҽрегезне дус тотмагыз ҽгҽр алар 

иманны ташлап имансыз, динсез булуны ихтыяр итсҽлҽр. Ҽгҽр Сезлҽрдҽн берҽү 

динсез кардҽшлҽрен дус тотса алар залимнҽр. 

9|24|Ий Мухҽммҽд г-м ҽйт: "Ий мҿэминнҽр! Ҽгҽр сезнең аталарыгыз, 

кардҽшлҽрегез, хатын кабилҽлҽрегез, кҽсеп иткҽн малларыгыз, арзан булудан 

курыккан сҽүдҽлҽрегез вҽ разый булып торган йортларыгыз Аллаһудан вҽ Аның 

рҽсүленнҽн һҽм Аллаһ юлында сугышудан сҿеклерҽк булса, Аллаһудан ґҽзаб 

килгҽнне кҿтегез! Аллаһ, Аның хҿкемнҽренҽ хыйлафлык кылучы фҽсыйкларны, 

ҽлбҽттҽ, туры юлга салмас. 

9|25|Аллаһ, сезгҽ күп урында вҽ хҿнҽен кҿнендҽ ярдҽм бирде, ул хҿнҽен 

кҿнендҽ сезне үзегезнең күплегегез ґҽҗҽблҽндерде, ягъни без мҿшриклҽргҽ 

караганда бик күпбез, җиңелмҽбез дидегез, хҽлбуки күплегегез сезгҽ һич 

файда бирмҽде, киң җир сезгҽ тар булды, соңра артка таба качтыгыз. 

9|26|Соңра Аллаһ расүлгҽ вҽ мҿэминнҽргҽ рҽхмҽте белҽн тынычлык вҽ 

батырлык бирде вҽ сез күрми торган гаскҽр, ягъни биш мең фҽрештҽ иңдерде 

вҽ мҿшриклҽрне сезнең кулыгыз белҽн ґҽзаб кылды, мҿшриклҽрнең җҽзасы 

шулдыр. 

9|27|Соңра Аллаһ үзе телҽгҽн кешегҽ рҽхмҽт кылып, тҽүбҽсен кабул итҽп 

гафу итҽр, Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

9|28|Ий мҿэминнҽр! Мҿшриклҽр, ҽлбҽттҽ, нҽҗестҽн башка нҽрсҽ түгеллҽр, бу 

елдан соң мҽсҗид-Хҽрамга якын бармасыннар. Сахҽбҽлҽр, мҿшриклҽр киткҽч: 

"Кем белҽн сҽүдҽ кылырбыз?" – дип сорадылар. Аллаһ ҽйтте: "Ҽгҽр 

фҽкыйрьлектҽн курыксагыз, Аллаһ телҽсҽ үзенең байлыгыннан сезне бай 

кылыр". Аллаһ белүче вҽ хикмҽт белҽн эш кылучы. 



9|29|Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ иман китермҽгҽн кешелҽр белҽн сугышыгыз вҽ 

Аллаһ һҽм Аның расүле хҽрам кылган нҽрсҽлҽрнең хҽрамлыгына ышанмаган вҽ 

хак дин – исламны дин итеп алмаган кешелҽр белҽн сугышыгыз! Алар китап 

бирелгҽн кешелҽрдер, кимсетелгҽн хҽлдҽ үз куллары белҽн җҽза-түлҽү 

биргҽнчегҽ чаклы алар белҽн сугышыгыз! 

9|30|Яһүд ҽйтте: "Ґҿзҽер Аллаһуның угълы", – дип, Насара ҽйтте: "Гыйса 

Аллаһуның угълы", – дип. Аларның авызлары белҽн ҽйтергҽ ошбу сүзлҽре 

элекке кҽферлҽр сүзенҽ охшый, Аллаһ аларны лҽгънҽт кылсын – һҽлак итсен! 

Аллаһудан, хактан качып кая баралар? 

9|31|Алар Аллаһуны ташлап үзлҽренең галимнҽрен яки Заһидлҽрен Раббылары 

итеп алдылар вҽ Мҽрьям угълы Гыйсаны да илаһҽ тоттылар, хҽлбуки үзлҽре 

дҽ, вҽ алар илаһҽ тоткан затлар да Аллаһуга гына гыйбадҽт кылу белҽн 

боерылмыш иделҽр, Аллаһудан башка һич Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул гынадыр, Аллаһ 

мҿшриклҽр тиңлҽштергҽн мҽхлукка тиң булу кимчелегеннҽн пакь, пакь дип 

белҽмен. 

9|32|Яһүд вҽ насара Аллаһу тҽгалҽнең нурын авызлары белҽн сүндермҽкче 

булалар, лҽкин Аллаһ телҽмҽс үзенең нурын тҽмам итүне, кҽферлҽр 

яратмасалар да. 

9|33|Барча диннҽрдҽн ҿстен кылыр, һидҽят вҽ хак дин белҽн расүл җибҽрүче 

дҽ Ул – Аллаһу тҽгалҽдер, гҽрчҽ мҿшриклҽр мҽкруһ күрсҽлҽр дҽ. 

9|34|Ий мҿэминнҽр! Белегез, яһүд вҽ насара галимнҽренең күбрҽге батыл юл 

белҽн кешелҽр малын ашыйлар һҽм кешелҽрне Аллаһ юлыннан, ягъни ислам 

диненнҽн тыялар. Янҽ бар шундый кешелҽр алтын вҽ кҿмешне җыеп асырарлар, 

Аллаһ юлына һич тҽ бирмҽслҽр, аларга рҽнҗеткүче ґҽзаб булачагы белҽн 

хҽбҽр бир. 

9|35|Кыямҽт кҿнендҽ җыйган ул алтын-кҿмешлҽре җҽһҽннҽм утында кыздырылып 

маңгайларына, вҽ кабыргаларына, вҽ аркаларына басылыр һҽм ҽйтелер: болар 

дҿньяда вакытта үзегез ҿчен асыраган алтын вҽ кҿмешлҽрегез. Инде саранлык 

белҽн җыеп саклаган малыгызның ґҽзабын татыгыз. 

9|36|Аллаһ хозурындагы китапта айлар саны унике, җирне һҽм күклҽрне 

яраткан кҿннҽн бирле, ул унике айдан дүртесе сугыш хҽрам булган айлар: 

ягъни Рҽҗҽб, Зүлкагъдҽ, Зүлхиҗҗҽ, Мҿхҽррҽм айлары. Ошбу хҿкемнҽр туры 

дин, ул дүрт айда үзегезгҽ золым кылмагыз вҽ барчагыз бер булып мҿшриклҽр 

белҽн сугышыгыз, бер-берегезгҽ ярдҽмдҽ булыгыз, ташламагыз! Мҿшриклҽр 

сезнең белҽн барчасы бер булып сугышканнары кеби, вҽ белегез, Аллаһ 

тҽкъвадыр белҽн бергҽ. 

9|37|Ҽгҽр сугыш хҽрам айга туры килсҽ, ул айның хҽрамлыгын икенче хҽлҽл 

айга күчерү – фҽкать ышанмауны арттырудыр, ягъни мҿшриклҽрнең сугышулары 

хҽрам булган айга туры килсҽ, ул айның хҽрамлыгын икенче айга күчереп, 

сугышуларын дҽвам итҽрлҽр иде, хҽрам айны үзгҽртү – кҽферлҽрнең 

азгынлыгын арттырыр, хҽрам айны күчерүне бер елга хҽтле хҽлҽл санарлар вҽ 

икенче елда хҽрам булган айны хҽрам санарлар, Аллаһу тҽгалҽ хҽрам 

кылганча булсын ҿчен, Аллаһ хҽрам кылган айларны хҽлҽлгҽ санадылар. 

Аларның бу явыз эшлҽре үзлҽренҽ яхшы эш булып күренде, кҽферлҽрне Аллаһ 

һидҽяткҽ салмас. 

9|38|Ий мҿэминнҽр! Сезгҽ ни булды? "Ислам динен куҽтлҽр ҿчен Аллаһ юлына 

сугышка чыгыгыз?" дип ҽйтелгҽч, авыраеп җиргҽ салынасыз, ягъни Тҽбүк 

сугышына чыгарга ҽмер булганда, җҽйнең бик эссе вакыты булганга күрҽ, 

Сҽхабҽлҽр сугышка чыгарга авырсындылар, юкса ахирҽтне ташлап дҿнья 

тереклегенҽ генҽ алданасызмы? Бит ахирҽт нҽрсҽлҽрне янында дҿнья 

нҽрсҽлҽре – бик аз нҽрсҽдер. 

9|39|Ҽгҽр Аллаһ кушкан сугышка чыкмасагыз, Аллаһ сезне рҽнҗеткүче ґҽзаб 

белҽн ґҽзаб кылыр вҽ сезне үзенҽ итагатьле кавемгҽ алыштырыр. Аллаһуга 

һичнҽрсҽ дҽ зарар итү алмассыз, Аллаһуның һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 



9|40|Ҽгҽр сез Мухҽммҽд г-мгҽ ярдҽм бирмҽсҽгез, тҽхкыйк Аллаһ аңарга ярдҽм 

бирде. Чҿнки аны мҿшриклҽр ике кешенең берсе булганы хҽлдҽ Мҽккҽдҽн 

чыгардылар, ягъни Ҽбүбҽкер белҽн качып чыктылар, вҽ сҽүр исемле тау 

тишегенҽ кереп яшеренделҽр, мҿшриклҽр эзлҽп тау башына менгҽч, Ҽбүбҽкер 

курыкты, Мухҽммҽд г-м: "Ий Ҽбүбҽкер, кайгырма, Аллаһ безнең белҽн, зарар 

тидермҽс", – диде. Аллаһ Мухҽммҽд г-мгҽ карар вҽ куҽт иңдерде, янҽ сез 

күрмҽгҽн гаскҽр белҽн аны куҽтлҽде, Аллаһ мҿшриклҽрнең сүзлҽрен түбҽн 

кылды, Аллаһ сүзе исҽ югарыдыр, Аллаһ җиңүче вҽ хҿкем итүче. 

9|41|Җиңел күрсҽгез дҽ, авыр күрсҽгез дҽ сугышка чыгыгыз вҽ Аллаһ юлында 

малыгыз, җаныгыз белҽн сугышыгыз! Бу сугышта сезгҽ яхшылык бар, ҽгҽр 

белсҽгез. 

9|42|Ҽгҽр сугышта табыш алулары билгеле булып, барачак сҽфҽр дҽ ерак 

булмыйча уртача гына булса, ҽлбҽттҽ, алар сиңа ияреп сугышка барыр 

иделҽр. Лҽкин аларга мҽшҽкатьле сҽфҽр ерак булды, шуның ҿчен монафикълар 

калдылар һҽм Аллаһ исеме белҽн ант итеп сиңа гозер күрсҽтҽлҽр, "ҽгҽр 

мҿмкин булса без дҽ сезнең белҽн сугышка чыгар идек, лҽкин гозеребез 

бар", – дилҽр. Ялган сүзлҽре белҽн үзлҽрен һҽлак итҽлҽр, Аллаһ белҽдер, 

ҽлбҽттҽ, алар – ялганчылар. 

9|43|Аллаһ синнҽн хаталыкны гафу итте! Син ни ҿчен аларга сугыштан 

калырга рҿхсҽт бирдең? Туры кешелҽрнең турылыгы ачыкланганчы кҿтҽргҽ 

идең, ул вакытта кемнҽр ялганчы икҽнлеген белер идең. 

9|44|Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ иман китергҽн кешелҽр синнҽн рҿхсҽт 

сорамаслар Аллаһ юлында мал вҽ җан белҽн сугыша торган сугышка бармый 

калырга. Аллаһ Аның хҿкемнҽрен бозудан сакланучы тҽкъваларны белҽ. 

9|45|Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ ышанмаган кешелҽр сугыштан калырга синнҽн 

рҿхсҽт сорарлар һҽм күңеллҽреңдҽ шик булган кешелҽр үзлҽренең шиклҽнүлҽре 

белҽн хҽйран калып йҿрерлҽр. 

9|46|Ҽгҽр синең белҽн сугышка чыгарга телҽклҽре булса иде, ҽлбҽттҽ, 

сугышка кирҽк нҽрсҽлҽрне хҽзерлҽр иделҽр, тик ятулары телҽклҽре яклыгына 

дҽлилдер, лҽкин Аллаһ аларның сугышка чыгуларын мҽкруһ күрде, аларны 

куркаклык вҽ ялкаулык белҽн чолгады, аларга шайтан тарафыннан ҽйтелде: 

"Ҿйдҽ утырып калучылар белҽн бергҽ калыгыз", – дип. 

9|47|Ҽгҽр алар сезнең белҽн чыксалар да арагызда бозыклык кылып зарардан 

башканы арттырмаслар иде, арагызда фетнҽ булдыруны гына карап йҿрерлҽр 

иде. Дҽхи арагызда сезнең зарарыгызга сүз йҿртүчелҽр дҽ бар. Аларның 

сугышка чыкмаулары хҽерле булды. Аллаһ галимнҽрне белүче. 

9|48|Тҽхкыйк ошбу Тҽбук сугышыннан элек тҽ фетнҽне булдырырга телҽделҽр, 

сине фетнҽгҽ салу ҿчен һҽрбер эштҽ хыйлаф эш кылдылар, хҽтта хаклык килеп 

Аллаһуның мҿэминнҽргҽ ярдҽме бирелеп, Аллаһ дине заһир булганга чаклы, 

гҽрчҽ ислам диненең ҿскҽ чыгуын мҿшриклҽр вҽ монафикълар яратмасалар да. 

9|49|Янҽ кайберлҽре ҽйтер: "Ий расүлүллаһ! Миңа сугыштан калырга рҿхсҽт 

биргел! Мине фетнҽгҽ салмагыл, чҿнки мин хатыннарны бик тҽ яратам, 

сугышка чыксам, хатыннарга бҽйлҽнермен дип куркам", – дип. Ий Мухҽммҽд г-

м, ҽгаһ бул! Алар күңеллҽрендҽ монафикълык чире булган ҿчен фетнҽгҽ 

тҿштелҽр. Җҽһҽннҽм, ҽлбҽттҽ, кҽферлҽрне вҽ монафикъларны чорнап алучы. 

9|50|Ҽгҽр сиңа Раббыңнан ярдҽм, табыш кеби нҽрсҽ ирешсҽ, аларны кайгыга 

сала, ҽгҽр сиңа сугышта кайгы ирешсҽ, алар ҽйтҽлҽр: "Ҽле дҽ ярый без 

алдан үзебезгҽ кирҽк эшне кылдык, ҽгҽр сугышка чыккан булсак, безгҽ дҽ бу 

кайгы ирешкҽн булыр иде", – дип һҽм сҿйлҽшкҽн урыннарыннан шатланышып 

китҽрлҽр. 

9|51|Ҽйт: "Безгҽ Аллаһ тҽкъдир кылган нҽрсҽдҽн башка нҽрсҽ ирешмҽс. Ул – 

Аллаһ безнең хуҗабыз вҽ ярдҽмчебез". Шулай булгач, мҿэминнҽр Аллаһуга 

тҽвҽккҽл кылсыннар, эшлҽрен Аллаһуга тапшырсыннар! 



9|52|Ий Мухҽммҽд г-м! Кҽферлҽргҽ ҽйт: "Безнең башыбызга ике хҽерле эшнең 

килүеннҽн башканы кҿтмҽгез! Йҽ шҽһид булырбыз, йҽ табыш малын алырбыз, 

безнең ҿчен икесе дҽ хҽерле һҽм без дҽ сезнең башыгызга ике яманлыкның 

берсенең килүен кҿтҽбез: йҽ Аллаһудан ґҽзаб килер, йҽ Аллаһ сезне безнең 

кулыбыз белҽн ґҽзаб кылыр – һҽлак итҽр, безгҽ телҽсҽгез нҽрсҽ кҿтегез, 

без дҽ сезгҽ һҽлакҽтлекне кҿтҽбез. 

9|53|Ий Мухҽммҽд г-м! Монафикъларга ҽйт: "Кирҽк ихтыярыгыз илҽ, кирҽк 

ихтыярсыз малларыгызны садака кылыгыз, ҽлбҽттҽ, сездҽн кабул булачак 

түгел, чҿнки сез фасыйк кавем булдыгыз. 

9|54|Аларның биргҽн садакаларының кабул булуын һичнҽрсҽ тыймады, мҽгҽр 

Аллаһуга вҽ Аның расүленҽ ышанмаулары тыйды вҽ намазны ялкаулык белҽн 

укулары һҽм садакаларын рия белҽн авырсынып бирүлҽре тыйды. 

9|55|Кҽферлҽрнең маллары һҽм балалары күплеге сине гаҗҽплҽндермҽсен. 

Аллаһ аларны маллары белҽн дҿньяда ук ґҽзаб кылырга тели, вҽ кҽфер 

хҽллҽрендҽ җаннары чыгар, ахирҽттҽ ґҽзабның катысы булыр. 

9|56|Ул монафикълар без сезнең белҽн бергҽ мҿэминнҽрбез дип Аллаһ исеме 

белҽн ант итҽлҽр, хҽлбуки үзлҽре сезнең кеби мҿэмин түгеллҽр, лҽкин алар 

сездҽн куркалар, шуның ҿчен теллҽре белҽн сезне юаталар. 

9|57|Ҽгҽр сакланырлык елга яки тау тишеген тапсалар, яки җирдҽ керерлек 

бер урынны тапсалар, ҽлбҽттҽ, ул урынга йҿгергҽн хҽллҽрендҽ барыр иделҽр, 

шул чаклы сездҽн куркалар. 

9|58|Ул монафикълардан бҽгъзесе садака хакына сиңа тел тидерер. Ҽгҽр 

аларга садака бирелсҽ, риза булырлар, ҽгҽр бирелмҽсҽ – ачуланырлар. 

9|59|Ҽгҽр алар Аллаһ вҽ Аның расүле биргҽн нҽрсҽгҽ разый булсалар иде вҽ 

ҽйтсҽлҽр иде: "Безгҽ Аллаһ җитҽ, Аның хҿкеменҽ без разыйларбыз, ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ үзенең юмартлыгыннан вҽ Аның расүле безгҽ бирерлҽр, без Аллаһуга 

бирелеп Аңардан ҿмет итҽбез" – дип, ҽлбҽттҽ, хҽерле булыр иде. 

9|60|Садакалар – фҽкыйрьлҽргҽ, мескеннҽргҽ, ҽмир тарафыннан куелган зҽкят 

җыючыларга, вҽ зҽкят ҿчен исламга күңеллҽре ҿлфҽт хасыйл иткҽн кешелҽргҽ: 

тоткында булган кешелҽргҽ, бурычын түлҽргҽ кҿче җитмҽгҽн бурычлы 

кешелҽргҽ, ислам дине ҿчен Аллаһ юлына һҽм малсыз калган мҿсафирлҽргҽдер, 

шул күрсҽтелгҽн урыннарга бирмҽк Аллаһудан фарыз ителде. Аллаһ белүче вҽ 

хҿкем итүче. 

9|61|Монафикълардан расүл г-мне теле белҽн рҽнҗетүче кешелҽр ҽйтҽлҽр: "Ул 

нҽрсҽ ишетсҽ шуңа ышанучан", – дип. Син аларга ҽйт: "Сезнең хҽерле 

сүзлҽрегезне генҽ ишетеп ышанучыдыр, ҽмма сез ҽйткҽнчҽ ни ишетсҽ, шуңа 

ышанучы түгел, Аллаһуга вҽ мҿэминнҽргҽ ышаныр вҽ Сезлҽрдҽн мҿэмин 

булганнарга рҽхмҽттер, ҽмма расүллаһны рҽнҗетүчелҽргҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб 

булачак". 

9|62|Ул монафикълар Аллаһ исеме илҽ ант итҽлҽр, сезне риза кылмак ҿчен, 

ҽгҽр хак мҿэмин булсалар Аллаһуны вҽ Аның расүлене риза кылмаклары 

хаклырактыр, ягъни Аллаһуга итагать итеп Аллаһуның ризалыгын алсыннар вҽ 

расүлгҽ итагать итеп рҽсүлнең ризалыгын алсыннар! 

9|63|Ҽйҽ алар белмилҽрме Аллаһ вҽ Аның расүле белҽн каршылашкан кешегҽ 

мҽңгегҽ җҽһҽннҽм уты булачагын? Һҽм җҽһҽннҽмдҽ мҽңге калу иң зур 

рисвайлык – бҽхетсезлек икҽнен белмилҽрме? 

9|64|Монафикълар алар зарарына берҽр сүрҽ иңүдҽн куркалар, ул сүрҽ белҽн 

син аларга күңеллҽрендҽге бозык ниятлҽре белҽн хҽбҽр бирҽсең. Лҽкин 

монафикълар үзлҽрен тҽнкыйть иткҽн аятьлҽрне тҿрлечҽ мҽсхҽрҽ кылалар, син 

аларга ҽйт: "Мҽсхҽрҽ кылыгыз, тҽхкыйк Аллаһ сез куркып торган нҽрсҽлҽрне 

ачып күрсҽтҽчҽк". 

9|65|Ҽгҽр син алар Аллаһуны, аятьлҽрне вҽ расүлне кимсетеп сҿйлҽшеп 

торган чакларында сорасаң, ни сҿйлисез, дип, алар ҽйтерлҽр: "Үзара уйнап-

кҿлеп сҿйлҽшҽбез", – дип, син аларга ҽйт: "Ҽйҽ сез Аллаһуны вҽ Аның 



аятьлҽрен вҽ Аның расүлен мҽсхҽрҽ кыла идегез түгелме? (Шуннан соң 

монафикълар гозер күрсҽтеп, расүлүлладан гафу сорарга килделҽр). 

9|66|Гозер күрсҽтмҽгез, иман китереп мҿселман булганыгыздан соң Аллаһуга 

каршы барып кҽфер булдыгыз! Сездҽн тҽүбҽ итүчелҽрне гафу итсҽк тҽ, сездҽн 

тҽүбҽ итмҽгҽн таифҽне ґҽзаб кылырбыз бозык булганнары ҿчен. 

9|67|Монафикъ ирлҽр вҽ монафикҽ хатыннар бер-берсенҽ охшашлар: алар 

кешелҽрне имансызлыкка вҽ бозык эшкҽ ҿндҽрлҽр, чын иманнан, хак диннҽн вҽ 

изге гамҽллҽрдҽн тыярлар һҽм кулларын Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга садака 

бирүдҽн тыярлар, алар Аллаһуны оныттылар, Аллаһ та, җҽһҽннҽмгҽ салгач, 

аларны онытыр. Тҽхкыйк монафикълар – фасыйклар. 

9|68|Монафикъ ирлҽргҽ, монафикҽ хатыннарга һҽм кҽферлҽргҽ Аллаһ җҽһҽннҽм 

утын вҽгъдҽ кылды, – анда мҽңге калырлар. Аллаһ аларны лҽгънҽт кылды, һҽм 

аларга – даими ґҽзаб булыр. (Монафикъ булу ҿчен кҽферлҽргҽ чын күңелдҽн 

дус булу җитҽ, яки мҿселманнар ҿстеннҽн кҽферлҽргҽ шикаять итү җитҽ). 

9|69|Ий монафикълар вҽ кҽферлҽр! Сездҽн элек булган кешелҽргҽ ягъни 

кҽферлҽргҽ җҽһҽннҽм булган кеби, сезгҽ дҽ булды ул элекке кҽферлҽр кҿч вҽ 

куҽттҽ сездҽн артык иделҽр, аларның малы да, вҽ балалары да сезнекеннҽн 

күбрҽк иде, алар ахирҽттҽге ҿлешлҽре белҽн дҿньяда файдаландылар. Инде 

сез дҽ ахирҽт ҿлешегездҽн дҿньяда файдаланыгыз, сездҽн ҽүвҽлгелҽр 

ҿлешлҽре белҽн дҿньяда файдаланганнары кеби, вҽ ҽүвҽлгелҽр чумган кеби, 

сез дҽ батыл гамҽллҽргҽ чумдыгыз. Ҽнҽ шундый кешелҽрнең гамҽллҽре дҿньяда 

һҽм ахирҽттҽ батыл – файдасыз булды! Вҽ һҽлак булачак кешелҽр шулардыр! 

9|70|Ул – кҽферлҽргҽ һҽм монафикъларга ҽүвҽлге кешелҽрдҽн: Нух, Гад, 

Сҽмуд кавемнҽренең хҽбҽре килмҽдеме? Явызлыклары ҿчен аларны ничек һҽлак 

иттек! Янҽ аларга Ибраһим кавеменең вҽ Мҽдйҽн шҽһҽрендҽге Шҿгаеб 

кавеменең һҽм шҽһҽрлҽре ҿсте аска ҽйлҽнеп тҿшкҽн Лут кавеменең хҽбҽрлҽре 

килмҽдеме? Аларның расүллҽре кҿчле дҽлиллҽр вҽ ачык аңлатмалар илҽ 

килделҽр. Аллаһу тҽгалҽ аларга золым кылыр булмады, лҽкин алар үзлҽренҽ 

золым кылдылар. 

9|71|Мҿэмин ирлҽр вҽ мҿэминҽ хатыннар бер-берсенҽ дуслар вҽ ярдҽмчелҽр: 

алар кешелҽрне иманга, дингҽ вҽ яхшылыкка ҿндҽрлҽр һҽм начарлыклардан 

тыярлар, намазларын вакытында үтҽп, зҽкятлҽрен бирерлҽр вҽ һҽр эштҽ 

Аллаһуга һҽм Аның рҽсүленҽ итагать итҽрлҽр, шундый кешелҽргҽ Аллаһ тиз 

рҽхмҽт кылыр, тҽхкыйк Аллаһ – галиб вҽ хҽким. 

9|72|Аллаһ тҽгалҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿэмин ирлҽргҽ вҽ мҿэминҽ 

хатыннарга асларыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽр хҽзерлҽде, алар анда мҽңге 

калырлар, вҽ Ґҽден җҽннҽтлҽрендҽ яхшы урыннар хҽзерлҽде, вҽ аларга 

Аллаһуның ризалыгы булыр, Аның ризалыгы һҽрнҽрсҽдҽн олугъ. Бу ҽйтелгҽннҽр 

зур телҽккҽ – мҽңгелек бҽхеткҽ ирешмҽклҽр. 

9|73|Ий Мухҽммҽд г-м! Кҽферлҽр вҽ монафикълар белҽн сугыш кыл вҽ аларга 

катылык, гайрҽт күрсҽт! Аларның кайтачак урыны – Җҽһҽннҽм, нинди яман 

урын! 

9|74|Монафикълар: "Ҽйткҽн сүзлҽрен ҽйтмҽдек", – дип Аллаһ исеме белҽн ант 

итҽлҽр, тҽхкыйк алар кҽфер сүзен сҿйлҽделҽр, аннары: "Сҿйлҽмҽдек", – дип 

акланырга тырыштылар, вҽ мҿселман булганнарыннан соң кҽфер булдылар, вҽ 

үзлҽре ирешҽ алмаслык нҽрсҽне кас кылдылар. Монафикъларның мҿселманнарга 

дошманлыклары: Аллаһу тҽгалҽ үз юмартлыгы белҽн рҽсүлне һҽм мҿселманнарны 

бай кылганы ҿчен. Ҽгҽр тҽүбҽ итсҽлҽр, үзлҽре ҿчен хҽерле булыр иде, ҽгҽр 

тҽүбҽдҽн баш тартсалар, Аллаһ аларны дҿньяда һҽм ахирҽттҽ рҽнҗеткүче 

ґҽзаб белҽн ґҽзаб кылыр, аларны ґҽзабтан коткару ҿчен җир йҿзендҽ вҽли 

һҽм ярдҽмче табылмас. 

9|75|Ул монафикълардан: "Ҽгҽр Аллаһ үзенең юмартлыгыннан безгҽ байлык 

бирсҽ, садака бирер идек һҽм, ҽлбҽттҽ, изгелҽрдҽн булыр идек", – дип 

Аллаһуга ґҽһед кылучылары бар. 



9|76|Кайчан Аллаһ аларга рҽхмҽтеннҽн байлык бирсҽ, саранланалар, ул 

байлыкның хакын чыгарудан баш тарталар. 

9|77|Ялган сҿйлҽүлҽре вҽ Аллаһуга биргҽн вҽгъдҽлҽрендҽ тормаулары 

сҽбҽпле, Аллаһу тҽгалҽ аларның күңеленҽ Аллаһуга юлыгачак кҿннҽренҽ чаклы 

нифак – монафикълык чирен салды. 

9|78|Ҽйҽ алар белмилҽрме Аллаһу тҽгалҽ аларның тышларын да вҽ эчлҽрен дҽ 

белгҽнлегене? Тҽхкыйк Аллаһу тҽгалҽ яшерен нҽрсҽлҽрне белҽ. 

9|79|Аллаһуга итагать итеп садака бирүче мҿэминнҽрне яманлап, шелтҽ 

кылалар монафикълар, шулай ук ярлы мҿэминнҽрнең биргҽн аз гына булган 

садакаларын гаеплҽп, мҽсхҽрҽ кылалар. Аларны Аллаһ мҽсхҽрҽ кылыр һҽм 

аларга рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр. 

9|80|Монафикълар расүл г-м алдына килеп: "Безнең ҿчен Аллаһудан гафу 

сора", – диделҽр. Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Ий Мухҽммҽд г-м! Монафикълар ҿчен 

Аллаһудан ярлыкауны кирҽк сора, кирҽк сорама – алар ҿчен җитмеш мҽртҽбҽ 

истигъфар кылсаң да Аллаһ аларны ярлыкамас. Ярлыканмаулары – Аллаһуга һҽм 

Аның рҽсүленҽ кҽфер булганнары ҿчен, дҿреслектҽ Аллаһ фҽсыйкларны туры 

юлга салмас. 

9|81|Расүл г-мгҽ карышып сугышка чыкмаган монафикълар шатландылар, Аллаһ 

юлында җаннары һҽм маллары белҽн сугышуны мҽкрүһ күрделҽр, бер-берсенҽ бу 

кызу кҿндҽ сугышка барып йҿрмҽ, диделҽр. Син аларга ҽйт: "Җҽһҽннҽм уты 

тагын да эссерҽк", ҽгҽр аңласалар. 

9|82|Алар дҿньяда аз гына кҿлсеннҽр! Вҽ ахирҽттҽ күп еласыннар! Кҽсеп 

иткҽн икейҿзлелекнең җҽзасы ҿчен. 

9|83|Ҽгҽр сине Аллаһ сугыштан сҽламҽт монафикълар янына кайтарса, икенче 

сугышка чыгарга синнҽн рҿхсҽт сорасалар, аларга ҽйт: "Минем белҽн сугышка 

мҽңге чыкмассыз, вҽ минем белҽн бергҽ һичбер вакытта дошман белҽн 

сугышмассыз, ҽүвҽл мҽртҽбҽдҽ ҿйдҽ калырга риза булган идегез, хҽзер дҽ 

ҿйдҽ калучылар белҽн бергҽ утырып калыгыз". 

9|84|Ҽгҽр алардан берсе үлсҽ, мҽңге җеназа намазын укыма һҽм каберенҽ дҽ 

барып басма, ягъни монафикълар мҽетенең бер эшенҽ дҽ катнашма, чҿнки алар 

каршылык күрсҽтеп Аллаһуга һҽм Аның рҽсүленҽ кҽфер булдылар һҽм тҽүбҽ 

итмичҽ, фҽсыйк хҽллҽрендҽ үлделҽр. 

9|85|Аларның маллары һҽм балалары сине ґҽҗҽблҽндермҽсен, Аллаһ аларны 

дҿньяда маллары белҽн ґҽзабларга телидер, вҽ кҽфер хҽллҽрендҽ җаннары 

чыгар, ахирҽттҽ җҽһҽннҽм ґҽзабы булыр. 

9|86|Аллаһуга иман китерегез, расүлүлла белҽн сугышка чыгыгыз, дип, бер 

сүрҽ иңдерелсҽ, ул монафикъларның байлары синнҽн сугышка чыкмаска рҿхсҽт 

сорыйлар: "Безгҽ ҿйдҽ калырга рҿхсҽт бирсҽнҽ! Калучылар белҽн бергҽ без 

дҽ ҿйдҽ утырып калыр идек", – дилҽр. 

9|87|Алар ҿйдҽ калучы хатын һҽм балалар белҽн бергҽ ҿйдҽ калырга риза 

булдылар, күңеллҽренҽ монафикълык чире беркетелде, иңде алар үзлҽренҽ 

нҽрсҽ файдалы вҽ нҽрсҽ зарарлы – шуны да аңламаслар. 

9|88|Лҽкин расүл г-м вҽ аның белҽн мҿэминнҽр Аллаһ юлында маллары һҽм 

җаннары илҽ сугышырлар. Аларгадыр җҽннҽттҽге яхшы нҽрсҽлҽр, алардыр 

бҽхеткҽ ирешүчелҽр. 

9|89|Аллаһу тҽгалҽ, аларга асларыннан татлы елгалар ага торган җҽннҽтлҽр 

хҽзерлҽде, алар анда мҽңге калырлар. Бу – иң зур уңыш. 

9|90|Бҽдҽвий ґҽрҽблҽренең монафикълары, үзлҽрен гозерле күрсҽтеп, сугышка 

чыкмаска Расүл г-мнҽн рҿхсҽт сорарга килделҽр һҽм алардан Аллаһуны һҽм 

расүлне ялган диючелҽре сугышка чыкмыйча калдылар. Аларның кҽферлҽренҽ 

Аллаһудан ґҽзаб тиз ирешер. 

9|91|Зҽгыйфь, авыруларга, һҽм сугыш кирҽк-яракларын алырга кҿче җитмҽгҽн 

фҽкыйрьлҽргҽ сугыштан калулары ҿчен гҿнаһ юктыр, ҽгҽр Аллаһуга һҽм 



рҽсүленҽ ихласлы булсалар! Изге гамҽлле хак мҿэминнҽрне ґҽзаб кылырга юл 

юктыр. Аллаһ ярлыкаучы, рҽхимле. 

9|92|Янҽ шуларга гҿнаһ юк, алар синең алдыңа килеп: "Йҽ расүлүллаһ! 

Безнең һичнҽрсҽбез юк, ҽгҽр безгҽ ат һҽм сугыш коралларын бирсҽң, без дҽ 

сугышка барыр идек", – диделҽр. Син аларга: "Сезне утыртып сугышка 

җибҽрергҽ һичнҽрсҽ таба алмыйм", – дидең. Шул вакытта алар күзлҽреннҽн 

яшьлҽр агызып кайтып киттелҽр, сугышка чыгу ҿчен мал тапмауларының 

кайгысыннан. 

9|93|Бай булып та сугыштан калу ҿчен рҿхсҽт сораган монафикъларны ґҽзаб 

кылырга юл булыр. Алар ҿйдҽ калучылар белҽн калырга риза булдылар, Аллаһ 

аларның күңеллҽренҽ мҿһер басты, инде алар Аллаһ хҿкемнҽренҽ хыянҽт 

итүнең һҽлакҽтлек икҽнен белмҽслҽр. 

9|94|Сугыштан алар янына кайтсагыз, сезгҽ гозер күрсҽтерлҽр, ҽйт "Безгҽ 

ялган гозер күрсҽтеп маташмагыз, без сезгҽ ышанмыйбыз, тҽхкыйк Аллаһ 

сезнең хҽбҽрегезне безгҽ белдерде. Аллаһу тҽгалҽ үзе һҽм Аның расүле 

сезнең эшлҽрегезне күрерлҽр. Соңра ачык вҽ яшерен эшлҽрне белүче Аллаһуга 

кайтарылырсыз, кылган бозык эшлҽрегез белҽн сезне хҽбҽр кылыр". 

9|95|Кайчан сугыштан алар янына кайтсагыз, алар Аллаһ белҽн ант итҽлҽр, 

кимчелеклҽрен гафу итүегез ҿчен: "Алардан бизегез! Тҽхкыйк алар – 

нҽҗеслҽр, вҽ урыннары җҽһҽннҽмдер, җҽза йҿзеннҽн, монафикъ булганнары 

ҿчен. 

9|96|Алар сезгҽ ант итеп акланырга тырышалар алардан риза булуыгыз ҿчен. 

Сез алардан риза булсагыз да, фҽсыйк кешелҽрдҽн Аллаһ һич тҽ разый 

булмас. 

9|97|Бҽдҽвий ґҽрҽблҽре, кҿферлектҽ вҽ монафикълыкта тагы да куҽтлерҽклҽр 

һҽм алар Аллаһ Үзенең расүленҽ иңдергҽн хҿкемнҽрне белмҽскҽ бик 

лаеклыдыр, чҿнки алар кырда яшилҽр. Аллаһ белеп эш кылучы вҽ гадел хҿкем 

итүче. 

9|98|Бҽдҽвий ґҽрҽблҽреннҽн бҽгъзелҽре Аллаһ юлына биргҽн маллары юкка 

чыкты дип белҽлҽр, вҽ сезгҽ бҽла-каза килүне кҿтҽлҽр. Үзлҽренең башларына 

яман бҽла-каза килҽчҽк. Аллаһ аларның сүзлҽрен ишетүче вҽ эшлҽрен белүче. 

9|99|Бҽдҽвий ґҽрҽблҽреннҽн бҽгъзелҽре Аллаһуга вҽ ахирҽт кҿненҽ ышаналар 

һҽм Аллаһ юлына биргҽн маллары – Аллаһуга якын булырга сҽбҽп дип белҽлҽр 

һҽм биргҽн маллары белҽн расүлүллаһның догасын ҿстилҽр. Ҽгаһ булыгыз! 

Аларның Аллаһуга якын булу ҿчен биргҽн садакалары, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга якын 

булуга сҽбҽптер, Аллаһ аларны бик тиз рҽхмҽтенҽ кертер, шиксез, Аллаһ 

ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

9|100|Мҽккҽдҽн Мҽдинҽгҽ күчеп килгҽннҽрдҽн ярышта ҽүвҽл алга чыгучылар, 

ягъни Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итүдҽ һҽм ислам динен куҽтлҽү юлында 

һҽрвакыт алда йҿргҽн Мҿһаҗирлҽр, һҽм яхшылыкта Мҿһаҗирлҽргҽ иярүче тҿп 

Мҽдинҽле ансарлар – ярдҽм итүчелҽр, һҽм аларга ияргҽн башка мҿселманнар, 

алардан Аллаһ разый булды һҽм алар Аллаһудан разый булдылар. Вҽ аларга 

асларыннан елгалар ага торган җҽннҽтлҽр хҽзерлҽнде, алар анда мҽңге 

калырлар. Җҽннҽтлҽргҽ кереп анда мҽңге калу – зур уңышка: мҽңгелек 

бҽхеткҽ ирешүдер. 

9|101|Сезнең тирҽгездҽ булган бҽдҽвий ґҽрҽблҽре арасында монафикълар бар, 

вҽ Мҽдинҽ ҽһелесеннҽн дҽ бҽгъзелҽре икейҿзлелеккҽ беркетелделҽр. Сез 

аларның эшен белмисез. Аларның эшен Без белҽбез. Без аларны дҿньяда ике 

мҽртҽбҽ ґҽзаб кылырбыз: яшерен булган бозык эшлҽрен ачып хурлыкка 

тҿшерербез, вҽ яман үлем белҽн үтерербез. Аннары ахирҽттҽ олугъ ґҽзабка 

кайтарылырлар. 

9|102|Вҽ алардан икенчелҽре, гҿнаһларын танып, тҽүбҽ иттелҽр һҽм бозык 

эшлҽрен яхшы эшлҽр белҽн капладылар. Шаять Аллаһ аларга рҽхмҽт итеп 

тҽүбҽлҽрен кабул итҽр, Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 



9|103|Ҽнҽ шул тҽүбҽ итеп тҿзҽлүчелҽрнең малларыннан зҽкят садакаларын син 

ал, аларны биргҽн садакалары белҽн гҿнаһларыннан араларсың вҽ эшлҽрен 

тҿзҽтерсең, һҽм аларга дога кыл, тҽхкыйк синең догаң аларның күңеленҽ 

карар, Аллаһ ишетүче вҽ белүче. 

9|104|Ҽйҽ алар белмилҽрме? Аллаһу тҽгалҽнең тҽүбҽне вҽ доганы кабул 

иткҽнлеген һҽм садакаларны кабул итеп алганлыгын бҽндҽлҽреннҽн? Тҽхкыйк 

Аллаһ тҽүбҽлҽрне кабул итүче вҽ рҽхмҽт кылучы. 

9|105|Ҽйт: "Изге гамҽллҽр кылыгыз! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ вҽ Аның расүле һҽм 

мҿэминнҽр сезнең гамҽллҽрегезне күрерлҽр, вҽ тиздҽн яшеренне вҽ ачыкны 

белүче Аллаһуга кайтарылачаксыз, кылган гамҽллҽрегез белҽн Ул сезне хҽбҽр 

кылыр. 

9|106|Ҽнҽ алардан икенче җҽмҽгать бар Аллаһуның телҽвенҽ куелмышлар, 

Аллаһ телҽсҽ аларны ґҽзаб кылыр яки тҽүбҽлҽрен кабул итеп рҽхмҽт кылыр, 

Аллаһ белүче вҽ гадел хҿкем итүче. 

9|107|Янҽ мҿселманнар тирҽсендҽ явыз монафикълар бар ки, алар мҿселманнар 

зарарына мҽсҗид бина кылырлар, бу эшлҽре белҽн хакны вҽ нигъмҽтлҽрне 

инкяр итүлҽрен арттыру ҿчен, вҽ мҿселманнарның берлеген бетермҽк ҿчен, вҽ 

ҽүвҽлдҽ Аллаһуга вҽ Аның расүленҽ каршы сугышкан кешене кҿтмҽк ҿчен. 

(Монафикълар: "Бер мҽсҗид бина кылыйк та шунда бҿтен киңҽшлҽребезне 

кылырбыз", – дип мҽкерлек белҽн мҽсҗид тҿзеделҽр. Ҽбү-Гамир исемле бер 

монафикъны кыйсар кҽферлҽреннҽн гаскҽр сорар ҿчен җибҽргҽн иделҽр, шул 

монафикъның гаскҽр белҽн килүен үз мҽсҗидлҽреннҽн күзҽтеп кҿтҽлҽр иде). 

Бу аять иңгҽч Мухҽммҽд г-м аларның мҽсҗиден җимерде. Мҽсҗид тҿзүчелҽр: 

"Без мҽсҗидне яхшы ният белҽн тҿзегҽн идек", – дип Аллаһ исеме илҽ ант 

иттелҽр, лҽкин: "Алар ялганчылар", – дип, Аллаһ шҽһадҽт бирҽ. 

9|108|Монафикълар тҿзегҽн мҽсҗидтҽ мҽңге намаз укыма, ҽүвҽл кҿннҽн башлап 

Аллаһудан курку нигезенҽ тҿзелгҽн расүлүллаһ мҽсҗидендҽ намаз укымак 

тиешлерҽк, ул мҽсҗидтҽ су белҽн дҿнья кереннҽн, ислам белҽн күңел 

кереннҽн пакьлҽнүне яратучы ирлҽр бардыр. Ҽлбҽттҽ, Аллаһу тҽгалҽ тҽндҽ су 

белҽн, игътикадтҽ Коръҽн белҽн пакьлҽнүчелҽрне сҿя. 

9|109|Ҽйҽ берҽү мҽсҗидне Аллаһудан куркып вҽ Аның, ризалыгын ҿстҽп бина 

кылса, ягъни динен Коръҽн ҿйрҽтүе буенча дҿрес итеп тотса, шулмы хҽерле 

булыр? Яки бинасын җимерелҽ торган яр ҿстенҽ салган монафикъның бинасы 

хҽерлеме? Ягъни Коръҽннҽн башка ялган динне тотучының дине хҽерлеме? 

Коръҽн хҿкемнҽре йҿреми торган мҽсҗидлҽрне тҿзүчелҽр мҽсҗидлҽре белҽн 

бергҽ җҽһҽннҽмгҽ ишелеп тҿшҽрлҽр, шулай ук бидеґҽтлҽрдҽн тҿзелгҽн батыл 

динне тотучылар диннҽре белҽн бергҽ җҽһҽннҽмгҽ ишелеп тҿшҽрлҽр. Ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы залимнҽрне һидҽяткҽ салмас. 

9|110|Син аларның биналарын җимергҽч, биналары күңеллҽрендҽ кайгы булып 

торадыр, ягъни малыбыз ҽрҽм китте дип кайгыралар, мҽгҽр үлгҽннҽреннҽн соң 

күңеллҽре дҿнья малыннан киселгҽч, кайгылары бетҽр. Аллаһ белүче вҽ гадел 

хҿкем итүче. 

9|111|Аллаһу тҽгалҽ мҿэминнҽрдҽн җҽннҽт бҽрабҽренҽ малларын вҽ үзлҽрен 

сатып алды, алар Аллаһ юлында сугышырлар, кҽферлҽрне үтерерлҽр вҽ үзлҽре 

дҽ үтерелерлҽр, мҿэминнҽргҽ Тҽүратта, Инҗилдҽ вҽ Коръҽндҽ вҽгъдҽ кылынган 

җҽннҽт хак вҽгъдҽдер, берҽү Аллаһуга биргҽн ґҽһеден үтҽсҽ, кылган 

сҽүдҽлҽрегез белҽн бҽшҽрат бирешегез! Ҽнҽ шулай малларыгызны вҽ 

җаннарыгызны биреп Аллаһудан җҽннҽт алу сҽүдҽсе – олугъ бҽхеткҽ ирешмҽк. 

9|112|Алар гҿнаһлардан тҽүбҽ итҽрлҽр, ихлас гыйбадҽт кылырлар, һҽрвакыт 

Аллаһуга хҽмед ҽйтеп рузҽ тотарлар, рҿкүгъ сҽҗдҽ кылып намаз укырлар, 

яхшы эшлҽргҽ ҿндҽрлҽр, бозык эшлҽрдҽн тыярлар. Вҽ Аллаһ хҿкемнҽрен 

сакларлар. Аллаһ сызган сызыктан тышкары чыкмаслар. Ҽнҽ шундый 

мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн шатландыр! 



9|113|Пҽйгамбҽргҽ вҽ мҿэминнҽргҽ, мҿшриклҽр, кҽферлҽр вҽ динсезлҽргҽ 

Аллаһудан гафу сорап дога кылмак һич дҿрес түгел, гҽрчҽ алар ата-аналары 

вҽ башка кардҽшлҽре булсалар да, аларның җҽһҽннҽмгҽ керҽчҽклҽре белҽн 

хҽбҽр бирелгҽннҽн соң. Хҽрҽмнҽрдҽн сакланмаган, фарызларны үтҽмҽгҽн 

кешелҽр барысы да шул хҿкемгҽ керҽлҽр. 

9|114|Ҽмма Ибраһим г-мнең мҿшрик булган атасына истигъфар кылуы баштан 

истигъфар кылырга вҽгъдҽ кылганы ҿчен генҽ иде. Атасының Аллаһ дошманы 

икҽнлеге Ибраһимгҽ беленгҽч, атасыннан вҽ аңа дога кылудан бизде. Тҽхкыйк 

Ибраһим җҽһҽннҽм ґҽзабыннан куркып аһ-ваһ итүче вҽ шҽфкать итүче юаш. 

9|115|Аллаһу тҽгалҽ бер каумне туры юлга салганнан соң аларны туры юлдан 

адаштырыр булмады, хҽтта аларга нинди нҽрсҽлҽрдҽн сакланмак лязем иткҽнне 

бҽян иткҽнгҽчҽ. Ягъни кыйбла Бҽйтүл-Мҿкаддҽстҽн авышканын бҽян итеп аять 

килгҽч, ҽтрафтагы мҿселманнар, белмичҽ, һаман Бҽйтүл-Мҿкаддҽскҽ карап 

намаз укыдылар, бу аять шундыйларның гафу ителҽчҽклҽрен белдермҽк ҿчен 

иңдерелде. Тҽхкыйк Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче. 

9|116|Җир вҽ күклҽр барчасы Аллаһу тҽгалҽнеке, Ул үтерер вҽ тергезер, 

сезгҽ Аллаһудан башка хуҗа вҽ ярдҽмче юк. 

9|117|Тҽхкыйк Аллаһ пҽйгамбҽрнең вҽ аңа ярдҽм белҽн ияргҽн Мҿһаҗирлҽрнең 

һҽм ансарларның авыр сҽгатьлҽрдҽ пҽйгамбҽргҽ ярдҽм иткҽннҽре ҿчен һҽр 

кимчелеклҽрен кичерде. Алардан бер таифҽнең Тҽбүк сугышына чыкмаска 

авышканнан соң, аларны да кичерде, чҿнки алар күңеллҽрен яхшыртып, 

сугышка чыктылар, ҽлбҽттҽ, Ул рҽхимле вҽ шҽфкатьле мҿэмин бҽндҽлҽренҽ. 

9|118|Янҽ ҿч кешене гафу итте, алар Кҽґҽб бин Малик, Һилал бин Ҿмия, 

Мүррҽ бин Рабиґлар, алар гозерсез Тҽбүк сугышына чыкмадылар, шуның ҿчен 

мҿселманнар алардан киселделҽр, һичберсе аларга якын бармады, бу эш 

аларга бик авыр булды. Кайгылары катылыктан хҽтта аларга киң җир тар 

булды, вҽ күңеллҽре дҽ тараеп-кысылды, алар уйладылар Аллаһ ґҽзабыннан 

котылырга юл юклыгын һҽм Аллаһуның үзенҽ генҽ ялварырга тиеш икҽнлекне 

бик яхшы белделҽр. Соңра аларга рҽхмҽт кылды, тҽүбҽ итсеннҽр ҿчен, 

тҽхкыйк Аллаһ тҽүбҽлҽрне кабул итүче вҽ рҽхимле. 

9|119|Ий мҿэминнҽр! Аллаһ хҿкемнҽренҽ хыйлаф булудан сакланыгыз! Һҽм 

сакланучы тугъры кешелҽр белҽн бергҽ булыгыз! 

9|120|Мҽдинҽ халкына вҽ Мҽдинҽ тирҽсендҽге сахрҽ ґҽрҽблҽренҽ, 

расүлүллаһтан бүленеп сугыштан калу һич тҽ дҿрес түгел вҽ расүлне ташлап 

үзлҽрен генҽ саклауга кызыкмасыннар, аларга бу ҽмер шуның ҿчендер, ҽгҽр 

һҽрвакыт расүлүллаһ белҽн бергҽ булсалар, Аллаһ юлында аларга ачлык, 

мҽшҽкать, сусау ирешмҽс вҽ кҽферлҽрне ачуландырырлык вҽ эчлҽрен 

пошырырлык бер урынны тапмаслар һҽм дошманнан алар зарарына һичнҽрсҽ 

ирешмҽс мҽгҽр расүл белҽн бергҽ булсагыз, аның бҽрабҽренҽ аларга изге 

гамҽл язылыр. Тҽхкыйк Аллаһ яхшылык кылучыларның ҽҗерен җуймас. 

9|121|Ҽгҽр алар аз гына булса да Аллаһ ризалыгы ҿчен бернҽрсҽ садака 

кылсалар, вҽ сугыш барганда бер чокыр алга чыксалар, болар ҿчен аларга 

саваб язылыр, Аллаһу тҽгалҽ аларны кылган гамҽллҽренең күбрҽге белҽн изге 

җҽза кылыр ҿчен. (Сахҽбҽлҽр бар да сугышка чыга торган булгач, укытырга 

кеше калмаган). 

9|122|Мҿэминнҽрнең барчасы да сугышка чыгулары дҿрес түгел, ҽгҽр һҽрбер 

фиркадҽн бер таифҽ сугышка чыкмасалар, дин белемен ҿйрҽнмҽк вҽ ҿйрҽтмҽк 

ҿчен дҽхи сугышка киткҽн кешелҽр кайткач аларга ҿйрҽтмҽк ҿчен, шаять 

сугышка киткҽн кешелҽр дҽ вҽгазьлҽнерлҽр иде. 

9|123|Ий мҿэминнҽр! Үзегезгҽ якын кҽферлҽр белҽн сугыш кылыгыз! Алар 

сездҽ куҽт вҽ катылыкны тапсыннар ҿчен, вҽ белегез Аллаһ, ҽлбҽттҽ, Аңа 

гҿнаһлы булудан сакланучы кешелҽр белҽн бергҽ. 



9|124|Ҽгҽр Коръҽннҽн бер сүрҽ иңдерелсҽ, монафикъларның бҽгъзелҽре 

ҽйтҽлҽр: "Бу сүрҽ кайсыгызның иманын арттырыр", – дип кҿлҽлҽр. Ҽмма 

Коръҽнгҽ ышанган кешелҽргҽ иманны арттыра, алар сүрҽ иңгҽнгҽ шатланалар. 

9|125|Ҽмма күңеллҽрендҽ бозык игътикад булу сҽбҽпле авыру күңелле 

монафикъларга кҽфер ҿстенҽ кҽферне арттырадыр, вҽ имансыз хҽллҽрендҽ үлеп 

тҽ китҽлҽр. 

9|126|Ул монафикълар белмилҽрме, елда бер-ике мҽртҽбҽ алар фетнҽлҽнҽлҽр, 

ягъни эшлҽре ачыла, шулай да тҽүбҽ итмилҽр һҽм вҽгазьлҽнмилҽр, 

гыйбрҽтлҽнмилҽр. 

9|127|Коръҽннҽн бер сүрҽ иңгҽндҽ алар бер-берсенҽ карашалар вҽ 

ҽйтешерлҽр: кем дҽ булса сезне күрмиме? Ягъни мҿселманнар безнең аларга 

каршы булган эшебезне белмҽгҽн иделҽр дип, һаман куркып яшҽмҽктҽлҽр. 

Соңра алар Коръҽннҽн дүнделҽр, Аллаһ аларның күңеллҽрен хактан кайтарды, 

һичнҽрсҽ аңламый торган кавем булганнары ҿчен. 

9|128|Ий кешелҽр, тҽхкыйк сезгҽ үз арагыздан пҽйгамбҽр килде, Аллаһуга 

карышуыгыз аңар авырдыр, сезнең иманга килүегез ҿчен бик тырышучы, 

мҿэминнҽргҽ шҽфкатьледер. 

9|129|Шуның соңында да иманнан вҽ Коръҽннҽн баш тартсалар, син аларга 

ҽйт: "Миңа Аллаһ җитҽ, бит Аллаһудан башка һич Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул гына, 

Аңарга гына тҽвҽккҽл кыламын вҽ Ул олугъ Ґҽрешнең Раббысы". 

10|1|Ошбу сүрҽлҽр хаклык белҽн хҿкем итүче Коръҽн аятьлҽре. 

10|2|Үзлҽреннҽн бер иргҽ: "Кешелҽрне куркыт, вҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылучы 

мҿэминнҽргҽ Раббылары хозурында бҿек дҽрҽҗҽлҽр булачагы белҽн шатландыр", 

– дип вҽхий кылуыбыз кешелҽргҽ ґҽҗҽбме? Кҽферлҽр ҽйтҽлҽр: "Ҽлбҽттҽ, бу 

Коръҽн – ачык сихердер". 

10|3|Тҽхкыйк сезнен, Раббыгыз җир вҽ күклҽрне алты кҿндҽ тҿзеп тҽмам 

итте, соңра игътибарын Ґҽрешкҽ беркетте, бҿтен вҿҗуд белҽн җитҽкчелек 

иткҽне хҽлдҽ. Ахирҽттҽ шҽфҽгать итүче булмас, мҽгҽр Аның рҿхсҽте соңында 

гына булыр. Ошбу эшлҽрне кылучы Раббыгыз – Аллаһ, аңар гыйбадҽт кылыгыз! 

Ҽйҽ сез Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнмҽссезме? 

10|4|Кыямҽт кҿнне кайтачак урыныгыз Аллаһ алдындадыр, Аллаһуның вҽгъдҽсе 

хак. Ул башлап халык кылыр, соңра үтереп янҽ тергезер, иман китереп, яхшы 

эшлҽрне кылган кешелҽргҽ гаделлек белҽн күркҽм җҽзалар бирер ҿчен. Дҽхи 

кҽферлҽргҽ кҿферлеклҽре ҿчен рҽнҗеткүче ґҽзаб, вҽ кайнар сасы сулар 

булачак. 

10|5|Кҿндез кояшны, кич айны нур-якты кылучы зат та Аллаһу тҽгалҽдер, 

елларны вҽ башка хисапларны белмҽгебез ҿчен ул айга урыннар билгелҽде. 

Аллаһ, бу нҽрсҽлҽрне бушка гына тҿземҽде, мҽгҽр хаклык белҽн тҿзеде, 

ягъни Аллаһ тҿзегҽн нҽрсҽлҽрдҽн файдаланган һҽрбер кеше җаваплы. Аллаһ 

хакны – хак дип белүчелҽргҽ дҽлиллҽрне ачык бҽян кыла. 

10|6|Кҿн белҽн тҿннең бер-берсенҽ хыйлаф булып аллы-артлы килеп-китеп 

торуларында һҽм җирдҽ вҽ күклҽрдҽ Аллаһ тҿзегҽн нҽрсҽлҽрдҽ, ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ ґҽзабыннан курыккан кешелҽр ҿчен гыйбрҽтлҽр һҽм вҽгазьлҽр бар. 

10|7|Дҿньяга бирелеп, дҿнья тереклегеннҽн генҽ карар табып, Безгҽ юлыгуны 

телҽмҽгҽн гафил кешелҽр. 

10|8|Аларның урыннары ут, шуны кҽсеп иткҽннҽре ҿчен. 

10|9|Иман китереп изге гамҽллҽр кылган кешелҽрне Аллаһ иманнары белҽн 

туп-туры җҽннҽтлҽр юлына күндерер, ул җҽннҽтлҽр нигъмҽтлҽр белҽн тулган 

булыр һҽм асларыннан елгалар агып торыр. 

10|10|Җҽннҽтлҽрдҽ аларның ҽйтҽчҽк сүзлҽре: "Ий Аллаһ -Син һҽр кимчелектҽн 

пакьсең", – дип ҽйтү булыр, һҽм бер-берсенҽ бүлҽклҽре "сҽлам" булыр, вҽ 

аларның ахыр сүзлҽре: "Мактау бҿтен галҽмне тҽрбиялҽүче Аллаһуга тиешле", 

– дип ҽйтмҽк булыр. 



10|11|Ҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ бҽндҽлҽренең яхшы эшлҽре ҿчен савабны ашыктырган 

кеби, аларның бозык эшлҽре ҿчен ґҽзабны да ашыктырса иде, ҽлбҽттҽ, бозык 

эшне эшлҽү белҽн үлүлҽре хҿкем ителер иде. Безнең хозурыбызга килүгҽ 

ышанмаган кешелҽрне һҽлак итмичҽ, азгынлыкларында хҽйран итеп 

калдырырбыз. 

10|12|Ҽгҽр Аллаһуга итагать итмҽгҽн динсез кешегҽ берҽр катырак зарар 

ирешсҽ, ятып яки утырып, яки басып бездҽ дога кыладыр, кайчан Без аның 

зарар вҽ кайгысын бетерсҽк, гүя аңа ирешкҽн зарар ҿчен безгҽ дога да 

кылмаган кеби булып ҽүвҽлге азгынлыгына тҿшҽ. Ҽнҽ шулай хак юлдан чыккан 

кешелҽрнең кылган бозык эшлҽре үзлҽренҽ яхшы булып күренҽ. 

10|13|Тҽхкыйк сездҽн ҽүвҽл килеп золым кылган кавемне Без һҽлак иттек, 

моннан гыйбрҽт алыгыз! Рҽсүллҽре аларга ачык могҗизалар, вҽ ислам диненең 

гадел хҿкемнҽре белҽн килделҽр, шулай да иман китермҽделҽр. Шуның кеби 

гҿнаһка чумган кешелҽрне җҽза кылачакбыз. 

10|14|Соңра алар урынына сезне хуҗа кылдык, нинди эшлҽр кылачагыгызны 

күзҽтеп тармаклыгыбыз ҿчен, эшлҽрегез нинди булса, Безнең дҽ җҽзабыз шул 

булыр. 

10|15|Ачык мҽгънҽле аятьлҽребез укылганда Безгҽ килеп юлыгачакны 

телҽмҽгҽн кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Безгҽ Коръҽннҽн башка китап китер яки 

Коръҽнне үзгҽрт", – дип. Син аларга ҽйт: "Үзлегемнҽн Коръҽнне алыштырмак 

яки хҿкемнҽрен үзгҽртмҽк миңа һич тҽ мҿмкин түгел, чҿнки ул Аллаһ сүзе, 

мин үзем дҽ Аллаһ миңа вҽхий кылган хҿкемнҽргҽ генҽ иярҽмен, ҽгҽр мин 

Раббыма андый гҿнаһны кылсам, алдыбызда булачак олугъ "кыямҽт" кҿненең 

ґҽзабыннан куркамын". 

10|16|Син аларга ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһ кушмаса вҽ телҽмҽсҽ иде, мин сезгҽ 

Коръҽнне укымас идем һҽм аның хҿкемнҽрен сезгҽ ҿйрҽтмҽс идем. Тҽхкыйк 

пҽйгамбҽр булганчы, мин сезнең арагызда кырык ел тордым, Аллаһ кушмагач, 

ул дҽвердҽ мин сезгҽ һичнҽрсҽ укымадым, шуны фикерлҽп карамыйсызмы?" 

10|17|Аллаһуга ялганны ифтира кылган яки Аның аятьлҽрен ялган дигҽн 

кешедҽн дҽ залимрҽк кеше булырмы? Залимнҽр Аллаһ ґҽзабыннан һич котыла 

алмаслар. 

10|18|Мҿшриклҽр Аллаһудан башка файда да вҽ зарар да ирештерҽ алмый 

торган сынымнарга гыйбадҽт кылалар һҽм ҽйтҽлҽр: "Бу сынымнар Аллаһ 

хозурыңда безнең шҽфҽгатьчелҽребез", – дип. Син аларга ҽйт: "Сез Аллаһуга 

җирдҽге вҽ күклҽрдҽге Үзе белмҽгҽн нҽрсҽлҽрдҽн хҽбҽр бирҽсезме? Ягъни 

Аның тиңдҽше булып та Үзе белми, сез белҽсезме? Мҿшриклҽр тиңдҽш кылган 

нҽрсҽлҽрдҽн Аллаһ пакь вҽ бик бҿек дҽрҽҗҽдҽ. 

10|19|Пҽйгамбҽр килгҽнче дҿньядагы кешелҽр бер генҽ тҿрле иде, ягъни бар 

да мҿшрик иделҽр, Мухҽммҽд г-м килгҽч, берсе мҿэмин, берсе мҿшрик – икегҽ 

бүленделҽр. Залимнҽрне ґҽзаб кылуда ґҽзабны кичектерү белҽн Раббыңның 

вҽгъдҽсе булмаса иде, Коръҽн хҿкемнҽрендҽ ихтилаф кылышкан кешелҽрне 

Аллаһ һҽлак итҽр иде. 

10|20|Янҽ алар ҽйтҽлҽр: "Мухҽммҽдкҽ пҽйгамбҽрлегене белдерҽ торган бер 

галҽмҽт иңдерелсҽче, иман китерер идек", – дип. Син аларга ҽйт: "Сез 

сораган яшертен нҽрсҽлҽрне белмҽк Аллаһуга хас, ҽгҽр иман китермҽсҽгез, 

галҽмҽт кҿтмҽгез, бҽлки Аллаһудан ґҽзаб кҿтегез! Мин дҽ сезнең белҽн 

сезгҽ ґҽзаб килгҽнен кҿтүчелҽрдҽнмен". 

10|21|Ҽгҽр Без кешелҽргҽ зарар күргҽннҽреннҽн соң рҽхмҽт кылып яхшылык 

бирсҽк, мҽсҽлҽн, ачлык соңында байлык бирсҽк, фетнҽ сугыш соңында 

тынычлык бирсҽк, шул вакытта алар, шҿкер итеп, Аллаһуга гыйбадҽт кылыр 

урынына Безнең аятьлҽребезгҽ мҽкерлҽр кылалар. Ҽйт: "Аллаһ мҽкер кылуда 

тизрҽк мҽкер кылучы, Аның мҽкере кҿчле. Тҽхкыйк фҽрештҽлҽребез сезнең 

кылган мҽкерлҽрегезне язарлар, тиешле җҽзасын күрерсез". 



10|22|Сезне тҿрле сҽбҽплҽр белҽн җирдҽ вҽ суда йҿртүче зат Аллаһ, хҽтта 

сез зур корабларда булсагыз, ул корабларны яхшы җил йомшак кына алып 

китсҽ, шул хҽлдҽ шатланып кына барганда кҿчле җил чыгып, тҿрле яктан 

дулкын килсҽ һҽм чорнап алган дулкын һҽлакҽтлеге килде дип белсҽлҽр, шул 

вакыт алар Аллаһ диненҽ кайтып, ихлас Аллаһуга дога кылырга тотыналар: 

"Йҽ Рабби, ҽгҽр безне бу һҽлакҽттҽн коткарсаң, ҽлбҽттҽ, нигъмҽтлҽреңҽ 

шҿкер кылучылардан булырбыз", – дилҽр. 

10|23|Аллаһ ҽгҽр аларны коткарса, шуннан соң алар җир ҿстендҽ бозыклык 

кыла башлыйлар. Ий кешелҽр! Бозыклыгыгыз үз зарарыгызга, дҿньяда 

файдалануыгыз бик аздыр, соңра Безнең хозурымызга кайтарылачаксыз, шул 

вакытта кылган эшлҽрегез белҽн сезгҽ хҽбҽр бирербез. 

10|24|Дҿньяда яшҽүнең мисалы: Без күктҽн иңдерелгҽн яңгыр суы кеби, ул 

яңгыр белҽн кешелҽр вҽ хайваннар ашый торган нҽрсҽлҽр аралашып үссҽлҽр, 

хҽтта җир матур чҽчҽклҽрен чыгарып зиннҽтлҽнеп китсҽ, кешелҽр хҽзер без 

файдаланабыз дип торганда, үскҽн нҽрсҽлҽрнең һҽммҽсен һҽлак итмҽк ҿчен 

Безнең ҽмеребез кҿндез яки кич белҽн килсҽ, Без аларны киселмеш камыл 

кеби кылырбыз да, гүя ул үсемлеклҽр кичҽ булмаган кеби булып калыр. Ҽнҽ 

шулай фикерли белгҽн кешелҽр ҿчен гыйбрҽтле аятьлҽребезне бҽян кылабыз. 

10|25|Аллаһу тҽгалҽ бҿтен дҿнья кешелҽрен мҽңгелек тынычлык, иминлек 

йорты булган җҽннҽтлҽргҽ чакыра вҽ үзе телҽгҽн кешелҽрне җҽннҽтлҽргҽ бара 

торган туры юлга күндерде. (Аллаһу тҽгалҽнең җҽннҽтлҽргҽ чакыруының 

тҽртибе һҽм җҽннҽтлҽр юлы Коръҽн Кҽримдер). 

10|26|Дҿньяда Аллаһуга гыйбадҽт кылып, яхшылыкларны кылган кешелҽргҽ 

ахирҽттҽ яхшылык, җҽннҽт нигъмҽтлҽре вҽ аннан да артыграк Аллаһу 

тҽгалҽнең диндарын күрү булыр, аларның йҿзлҽрен һич карарлык капламас вҽ 

аларга һич хурлык ирешмҽс. Җҽннҽт кешелҽре ҽнҽ шулардыр, алар анда мҽңге 

калырлар. 

10|27|Ҽмма бозыклыкны кҽсеп итүчелҽр, ягъни имансыз, динсез булуны яки 

башка гҿнаһларны кҽсеп итүчелҽр, аларга үзлҽренең бозыклыгы кеби җҽһҽннҽм 

ґҽзабы булачак, аларны тҿрле хурлыклар каплар, аларны Аллаһ ґҽзабыннан 

саклаучы кеше булмас, аларны гүя караңгы кичнең бер кисеге каплаган кеби 

чырайлары кара булыр, утка керҽсе кешелҽр ҽнҽ шулар, алар анда мҽңге 

калырлар. 

10|28|Бер кҿнне һҽммҽ кешелҽрне каберлҽрдҽн кубарырбыз, соңра ҽйтербез: 

мҿшриклҽргҽ үзегез һҽм Аллаһуга тиңдҽш кылган нҽрсҽлҽрегез урыныгызда 

гына торыгыз! Аларның араларында булган дуслыкны бетерегез, сынымнары 

ҽйтерлҽр: "Сез безгҽ гыйбадҽт кылмадыгыз, безгҽ гыйбадҽт кылыгыз дип без 

сезгҽ кушмадык", – дип. 

10|29|"Сезнең белҽн безнең арада шаһит булырга Аллаһ җитҽ, тҽхкыйк сезнең 

безгҽ гыйбадҽт кылуыгыздан без гафил булдык", – диярлҽр. 

10|30|Шул вакытта һҽркем нинди эш кылган булса, һҽммҽсе ачыкланыр вҽ 

үзлҽренең хак хуҗалары булган Аллаһуга кайтарылырлар вҽ Аллаһуга тиңдҽш 

кылган нҽрсҽлҽре югалыр. 

10|31|Сорагыл: "Җир вҽ күк тарафыннан кем ризыкландыра? Яки хуҗа булып 

сезгҽ күз вҽ колакларны кем бирҽ? Дҽхи үлектҽн терекне һҽм теректҽн 

үлекне кем чыгара, кемнең кҿче җитҽ? Вҽ бҿтен эшлҽр белҽн кем җитҽкчелек 

итҽ? Алар ҽйтер: "Аллаһ". Ҽйт: "Шулай булгач Аллаһудан курыкмыйсызмы? 

Ҽлбҽттҽ, куркыгыз!" 

10|32|Ошбу эшлҽрне кылучы хак тҽрбиячегез булган Аллаһ! Инде хакны 

ташлаганнан соң, адашудан башка нҽрсҽ булыр? Ҽлбҽттҽ, фҽкать адашу булыр! 

Ничаклы каты кирелҽнҽсез, хакны ташлап кайда бармакчы буласыз? 

10|33|Аллаһ тҽгалҽнең хаклыгы дҿреслҽнгҽн кеби, фасыйклар иман 

китермҽслҽр дигҽн сүз дҽ дҿреслҽнде! 



10|34|Мҿшриклҽргҽ ҽйт: "Сезнең сынымнарыгыз мҽхлукларны бар итеп соңра 

үтереп янҽ тергезүчелҽрме? Араларында шул эшне эшлҽүчесе бармы?" Ҽйт: 

"Ҽлбҽттҽ, юк! Бҽлки кешелҽрне халык кылучы, соңра үтереп янҽ тергезүче 

фҽкать Аллаһу тҽгалҽ. Ул – Аллаһуга ничек ялганны ифтира кыласыз? 

10|35|Янҽ ҽйт: "Сезнең сынымнарыгыздан хак юлга күндерүчесе бармы?" Ҽйт: 

"Ҽлбҽттҽ, юк! Хак юлга фҽкать Аллаһу тҽгалҽ үзе генҽ күндерҽ! Хак юлга 

күндерүче Аллаһуга иярергҽ, баш ияргҽ тиешлеме? Яки селкенергҽ дҽ 

хҽленнҽн килми торган сынымнарга баш ию тиешлеме? Яки Аллаһ күндермҽсҽ 

туры юлны үзе ҿчен генҽ дҽ таба алмаган ишаннарга иярергҽ, аларга баш 

ияргҽ тиешлеме? Ни булды сезгҽ, батыл эшне кыласыз?" 

10|36|Зан итү, ягъни дҽлилсез уйлау, яки нҽфес телҽгҽнчҽ хҿкем итү – 

дҿреслекнең һичбер ҿлешенҽ ирештермҽс. Дҿреслектҽ, Аллаһ аларның ни, 

эшлҽгҽннҽрен белҽ. 

10|37|Бу Коръҽн Аллаһудан башка бер кеше уйлап чыгарган китап дип ифтира 

ителҽ торган нҽрсҽ түгел, лҽкин Аллаһудан ҽүвҽлге китапларны дҿреслҽгҽне 

хҽлдҽ һҽм шҽригать хҿкемнҽрен ачык бҽян иткҽн хҽлдҽ иңдерелде, Коръҽннең 

бҿтен галҽмне тҽрбиялҽүче Аллаһудан иңдерелгҽнлегендҽ һич шик юк. 

10|38|Ҽйҽ ул мҿшриклҽр, Мухҽммҽд Коръҽнне үзе уйлап чыгарган да, аннары 

Аллаһ иңдерде дип ялган сҿйлилҽрме? Ҽйт: "Ҽгҽр Коръҽнне Мухҽммҽд үзе 

уйлап чыгарган булса, сез дҽ Аллаһудан башка ярдҽм ҿстҽмҽк мҿмкин 

булганнарны барчасын да чакырыгыз да, бергҽлҽшеп, бер сүрҽ китерегез, 

ҽгҽр дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн булсагыз". 

10|39|Бҽлки алар үзлҽре аңлап һҽм белеп бетерҽ алмаган нҽрсҽне гафиллек 

белҽн ялган диделҽр һҽм аларга Коръҽннең тҽэвиле дҽ килмҽде, аңламыйча 

гафил калдылар. Болардан алдагылар да пҽйгамбҽрлҽрен ялган диделҽр. 

Карагыл, залимнҽрнең ахыры ничек булды? Башка залимнҽрнең дҽ ахыры шулай 

булачак. 

10|40|Аларның бҽгъзелҽре Коръҽнгҽ ышаналар, бҽгъзелҽре Коръҽнгҽ 

ышанмыйлар. Синең Раббың Коръҽнгҽ ышанмыйча бозыклык кылучы фҽсыйкларны 

белүчерҽк. 

10|41|Ҽгҽр алар сине ялганчы дисҽлҽр, ҽйт: "Миңа үз гамҽлем, сезгҽ дҽ үз 

гамҽлегез вҽ сез минем кылган эшемнҽн бизүчесез, мин дҽ сез кылган эштҽн 

бизүчемен". 

10|42|Алардан бҽгъзелҽре синең Коръҽн укыганыңны тыңларлар, лҽкин Аллаһ 

сүзе икҽнлегенҽ иман китермҽслҽр. Син аларга хак сүзне ишеттерермен дип 

уйлыйсыңмы, алар саңгырау булып һичнҽрсҽ аңламасалар да? 

10|43|Аларның кайберлҽре сиңа маңгай күзе белҽн карыйлар, лҽкин хакны 

күрмилҽр, ҽйҽ син сукырларга хак юлны күрсҽтҽ алырсыңмы? Гҽрчҽ алар хак 

юлга күз салмый торган булсалар да. 

10|44|Аллаһ кешелҽргҽ берничек тҽ золым итмҽс, лҽкин Аллаһуга карышып, 

кешелҽр үзлҽренҽ золым итҽрлҽр. 

10|45|Кешелҽрне каберлҽрдҽн кубаргач, дҿньяда кҿндез бер сҽгать тҽ 

тормаган кеби булырлар, дҿньядагы кеби үзара танышырлар. Терелеп, 

Аллаһуга юлыгуны инкяр иткҽн кешелҽр тҽхкыйк һҽлак булдылар, алар туры 

юлга кҽнелмҽделҽр. 

10|46|Аларга вҽгъдҽ кылган ґҽзабларның бҽгъзесен сиңа күрсҽтсҽк 

күрсҽтербез, яки синең җаныңны алганнан соң ґҽзаб кылырбыз. Аларның 

кайтачак җирлҽре безгҽдер, соңра алар кылганның барчасын Аллаһ күрүче, 

җҽзасын бирер. 

10|47|Вҽ һҽр кавемнең расүле бар, кыямҽт кҿнне рҽсүллҽре килеп, аларның 

бҿтен эшлҽреннҽн шҽһадҽт бирсҽ, араларында гаделлек белҽн хҿкем булыр һҽм 

савабны киметеп, яки гҿнаһны арттырып, аларга золым итү булмас, ягъни 

үзлҽре белҽн нҽрсҽ алып барсалар, җҽзасы шул булыр. 



10|48|Кҽферлҽр кҿлеп ҽйтҽлҽр: "Вҽгъдҽ кылган кыямҽт кҿнегез һҽм ґҽзабыгыз 

кайчан була? Ҽгҽр дҿрес сҿйлҽүче булсагыз безгҽ ҽйтеп бирегез". 

10|49|Ҽйт: "Мин үзем дҽ Аллаһ телҽгеннҽн башка үземҽ файданы булдырырга 

һҽм зарардан имин булырга кадир түгелмен. Барча кешелҽргҽ дҽ Аллаһ 

хҿкеменҽ кайту ҿчен билгелҽнгҽн вакыт бар. Кайчан вакытлары җитсҽ, бер 

сҽгать ашыгып килмҽс вҽ бер сҽгать соңга калмас. 

10|50|Ҽйт: "Белҽсезме, сезгҽ кҿндез яки кич Аллаһуның ґҽзабы килсҽ, 

кҽферлҽр ул ґҽзабның кайсына ашыгырлар?" 

10|51|"Ҽйҽ сез башыгызга ґҽзаб килгҽч кенҽ аңа ышанырсызмы? Менҽ хҽзер 

иман китердегез, ҽмма ґҽзаб килмҽс борын мҽсхҽрҽ кылып, ул ґҽзабның 

килүен ашыктыра идегез". 

10|52|Соңра җҽһҽннҽм сакчылары залимнҽргҽ ҽйтте: "Мҽңгелек ґҽзабны 

татыгыз. Сез һичнҽрсҽ ҿчен түгел, мҽгҽр үзегез кҽсеп иткҽн гҿнаһларыгыз 

ҿчен ґҽзаб кылынасыз". 

10|53|Кҽферлҽр синнҽн сорыйлар: "Бу Коръҽн хакмы?" Ҽйт: "Аллаһ белҽн ант 

итеп ҽйтҽмен, бу Коръҽн, ҽлбҽттҽ хак, сез Аллаһуны гаҗиз итҽ алмассыз!" 

10|54|Ҽгҽр җир ҿстендҽге бетен байлык залим кешелҽрнеке булса иде, кыямҽт 

кҿнне үзлҽрен ґҽзабтан сатып алыр ҿчен барчасын бирер иделҽр, лҽкин 

ґҽзабтан котыла алсалар вҽ ґҽзабны күргҽн вакытларында хҽсрҽтлҽрен 

яшерерлҽр. Араларында гаделлек белҽн хҿкем тҽмам булыр, тиешлесеннҽн 

артык җҽза биреп золым ителмҽслҽр. 

10|55|Ҽгаһ булыгыз, җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

мҿлке. Янҽ ҽгаһ булыгыз, Аллаһуның вҽгъдҽсе хак, лҽкин кешелҽрнең күбрҽге 

аны белмилҽр. 

10|56|Ул – Аллаһ тергезҽ вҽ үтерҽ һҽм кыямҽт кҿнне барчагыз Аның хозурына 

кайтарылырсыз. 

10|57|Ий кешелҽр! Тҽхкыйк тҽрбиячегез булган Аллаһудан сезгҽ вҽгазь булып 

Коръҽн килде, ул күңелдҽге имансызлык, наданлык авыруларына шифа, күңелен 

аның белҽн шифалаган кешелҽргҽ һидҽят һҽм мҿэминнҽргҽ рҽхмҽт. 

10|58|Ий Мухҽммҽд г-м! Кешелҽргҽ Аллаһуның юмартлыгы вҽ рҽхмҽте илҽ 

иңдерелгҽн Коръҽн белҽн сҿйлҽ һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылырга ҿндҽ! Коръҽн 

иңдерелгҽн ҿчен һҽм аның белҽн гамҽл кылганнары ҿчен шатлансыннар. Коръҽн 

белҽн гамҽл кылу алар җыйган малдан хҽерлерҽк. 

10|59|Ҽйт: "Ҽйҽ күрдегезме Аллаһ сезнең ҿчен иңдергҽн ризыкларны, яки үз 

белдегегез илҽ кайберлҽрен хҽлҽл, кайберлҽрен хҽрам кылдыгыз". Янҽ ҽйт: 

"Шулай үз белдегегез белҽн хҿкем итҽргҽ Аллаһ сезгҽ рҿхсҽт бирдеме? Яки 

Аллаһуга ялганны ифтира кыласызмы? Ҽлбҽттҽ, бу хҿкемегез Аллаһуга ифтира. 

10|60|Аллаһуга ялганны ифтира кылган кешелҽрнең кыямҽт кҿнендҽ башларына 

килҽчҽк эш хакында уйлары ничек икҽн? Тҽхкыйк Аллаһу тҽгалҽ кешелҽр ҿчен, 

ҽлбҽттҽ, юмартлык иясе, лҽкин күбрҽк кешелҽр Аның нигъмҽтлҽренҽ шҿкер 

итмилҽр, һаман азгынлыкталар. 

10|61|Син бер эштҽ булсаң, яки Коръҽннҽн бер сүрҽ укысаң, яки берҽр гамҽл 

кылсагыз, шул эшлҽрегезне башлаган вакытыгызда без хҽзербез вҽ күреп 

торабыз. Дҽхи Раббыңнан яшерен булмас җирдҽ вҽ күклҽрдҽ тузан бҿртеге 

хҽтле нҽрсҽ, ул нҽрсҽ – кирҽк тузан бҿртегеннҽн зур булсын, кирҽк -

кечкенҽ булсын, барчасы ҿммүл-китапта язылмыш. 

10|62|Ҽгаһ булыгыз, ҽлбҽттҽ, Аллаһ дусларына һич куркыныч юк һҽм алар 

кҿенмҽслҽр. 

10|63|Ул Аллаһуның дуслары хак ышану белҽн ышандылар һҽм һҽрвакыт 

Аллаһуга тҽкъвалык кылдылар, ягъни фҽхеш, хҽрам эшлҽрдҽн һҽм бидеґҽт, 

хорафат гамҽллҽрдҽн һҽрвакыт сакландылар вҽ фарыз, ваҗеб, сҿннҽт 

гамҽллҽрне Аллаһ ризасы ҿчен генҽ үтҽделҽр. 

10|64|Аларга дҿньяда һҽм ахирҽттҽ дҽ шатлыктыр. Аллаһ сүзлҽренҽ алышынмак 

юк, Ул ни ҽйтсҽ шул була, Аллаһуга дус булу – мҽңгелек бҽхеткҽ ирешү. 



10|65|Кҽферлҽрнең яман сүзлҽре сине хафа кылмасын, бит ҿстенлекнең 

барчасы Аллаһу тҽгалҽнеке, Ул – ишетүче вҽ белүче. 

10|66|Ҽгаһ булыгыз, җирдҽге вҽ күклҽрдҽге мҽхлуклар Аллаһу тҽгалҽнеке, 

Аллаһуга тиңдҽш итеп кешелҽр ияргҽн сынымнар да Аллаһу тҽгалҽнеке. 

Аларның сынымнарга ияреп, алардан ярдҽм сораулары дҽлил белҽн түгел, 

фҽкать сукыр хыялга иярү генҽ, янҽ алар хакны инкяр итеп ялганны ихтыяр 

итүчелҽр. 

10|67|Тынычланып ял итҽр ҿчен караңгы тҿннҽрне, вҽ яшҽү ҿчен кирҽк 

нҽрсҽлҽрне күреп кҽсеп итҽр ҿчен якты кҿннҽрне яратучы Аллаһу тҽгалҽ. 

Тҽхкыйк бу ҽйтелгҽннҽрдҽ хакны ишетҽ белгҽн кешелҽр ҿчен ачык дҽлиллҽр вҽ 

могҗизалар бар. 

10|68|Мҿшриклҽр: "Аллаһ бала тудырды", – дилҽр. Аллаһу тҽгалҽ бала тудыру 

кимчелегеннҽн бик пакь вҽ Ул бай -һичнҽрсҽгҽ мохтаҗ түгел, җирдҽ вҽ 

күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр бар да аныкы. Аллаһ бала тудырды дияргҽ сезнең 

һич дҽлилегез юк, ҽзегез белмҽгҽн нҽрсҽне Аллаһуга ифтира кылып 

сҿйлисезме? 

10|69|Ҽйт: "Аллаһуга ялганны ифтира кылучы кешелҽр Аллаһ ґҽзабыннан 

котылачак түгеллҽр". 

10|70|Дҿньяда аз гына файдаланырлар да, соңра кайтачак җирлҽре – Безгҽ. 

Анда аларга каты ґҽзабны татытырбыз кҽфер булганнары ҿчен. 

10|71|Гыйбрҽтлҽнсеннҽр яки вҽгазьлҽнсеннҽр ҿчен аларга Нух г-м кавеменең 

хҽбҽрен укы. Нух г-м үз кавеменҽ ҽйтте: "Ий кавемем, ҽгҽр минем сезнең 

арада тормаклыгым һҽм Аллаһуның аятьлҽре белҽн сезне вҽгазь кылмаклыгым 

сезгҽ авыр вҽ уңайсыз булса, мин Аллаһуга тҽвҽккҽл кылдым вҽ Аңа 

тапшырылдым, Аллаһуга тиңдҽш кылганнарыгызны җыегыз вҽ миңа каршы хҽйлҽ-

мҽкерлҽрегезне кылыгыз. Лҽкин белеп эшлҽгез, мҽкерегез үзегезгҽ кайгы 

булып ҽверелмҽсен, инде миңа кыласы эшегезне кылыгыз, миңа аз гына да 

вакыт бирмҽгез. 

10|72|Ҽгҽр сез хак диннҽн баш тартсагыз, бит мин сездҽн Аллаһ хҿкемнҽрен 

ирештергҽнем ҿчен дҿнья малын сораганым юк, минем эшемнең ҽҗере фҽкать 

Аллаһуда һҽм дҽ мин мҿселман булырга Аллаһудан боерылдым". 

10|73|Нухны кавеме һаман да ялганчы диделҽр, кҽферлҽрне һҽлак итеп, Нухны 

вҽ аның белҽн булган мҿэминнҽрне кҿймҽгҽ менгезеп, Туфан суыннан 

котылдырдык. Вҽ Туфан суы белҽн һҽлак булганнар урынына Нух белҽн исҽн 

калганнарны җир ҿстенҽ халифҽ кылдык һҽм аятьлҽребезне ялган диючелҽрне 

Туфан суына батырып, һҽлак иттек. Бел, башларына килҽчҽк ґҽзаб белҽн 

куркытылып та курыкмаган кешелҽрнең ахыры ничек булды? 

10|74|Нухтан соң яшҽгҽн кешелҽргҽ дҽ рҽсүллҽр күндердек, алар да 

кавемнҽренҽ дҽлиллҽр вҽ могҗизалар белҽн килделҽр, лҽкин ҽүвҽлдҽге 

кавемнҽр үз пҽйгамбҽрлҽрен ялган диюлҽре сҽбҽпле, болар да үз 

пҽйгамбҽрлҽренҽ ышанмадылар. Хак юлдан читкҽ үтеп китүчелҽрнең күңелен 

инде аңламасын ҿчен мҿхерлибез. 

10|75|Ҽүвҽлге рҽсүллҽрдҽн соң Муса белҽн Һарунны аятьлҽр вҽ могҗизалар 

илҽ Фиргаунгҽ вҽ аның олугъларына җибҽрдек, алар тҽкҽбберлҽнделҽр, кабул 

итмҽделҽр, вҽ азган кҽферлҽрдҽн булдылар. 

10|76|Аларга Безнең хак могҗизаларыбыз килсҽ, алар ҽйттелҽр: "Болар 

барчасы – ачык сихерлҽр генҽдер". 

10|77|Муса ҽйтте: "Аллаһудан килгҽн хак могҗизага каршы шул сүзлҽрегезне 

ҽйтҽсезме? Ҽйҽ бу могҗизалар сихерме? Бит сихерчелҽр Аллаһ ґҽзабыннан 

котылачак түгеллҽр." 

10|78|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Сез безне аталарыбыз тоткан диннҽн туктатыр 

ҿчен һҽм җир ҿстендҽ үзегез генҽ баш булыр ҿчен килдегезме? Без сезгҽ 

иман китерҽчҽк түгеллҽрбез". 



10|79|Фиргаун үзенең ярдҽмчелҽренҽ ҽйтте: "Барча маһир – оста 

сихерчелҽрне җыеп миңа китерегез". 

10|80|Сихерчелҽр бар да җыелып килгҽч, Муса аларга ҽйтте: "Сихерлҽп 

китергҽн нҽрсҽлҽрегезне җиргҽ салыгыз!" 

10|81|Сихерчелҽр сихерлҽгҽн арканнарын җиргҽ салгач, Муса ҽйтте: "Сезнең 

бу нҽрсҽлҽрегез бар да сихер. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ сезнең сихерегезне батыл – 

кҿчсез кылыр, тҽхкыйк Аллаһ ялганчы фҽсыйкларның эшен ихлас кылмас, юлга 

салмас!" 

10|82|Аллаһу тҽгалҽ хак эшнең хаклыгын дҿреслҽр үзенең сүзе белҽн, гҽрчҽ 

кҽферлҽр мҽкрүһ күрсҽлҽр дҽ. 

10|83|Муса кавеменең яртысы Фиргауннең вҽ аның олугъларының фетнҽсеннҽн 

яки үтерелүеннҽн куркып Мусага иман китермҽделҽр, мҽгҽр курыкмаучылары 

иман китерделҽр, чҿнки Фиргаун Мысыр җирендҽ бик тҽкҽббер, бик усал иде 

вҽ ул явызлыкта чиктҽн аша китте, хҽтта: "Мин – Аллаһ" дия башлады. 

10|84|Муса, кавеменең Фиргауннҽн курыкканын күргҽч, ҽйтте: "Ий кавемем! 

Ҽгҽр Аллаһуга иман китереп ислам динен тотучы мҿселман булсагыз, Аллаһуга 

тҽвҽккҽл кылыгыз! Фиргауннҽн курыкмагыз!" 

10|85|Мусага ияргҽн мҿселманнар ҽйттелҽр: "Аллаһуга тҽвҽккҽл кылдык, ий 

Раббыбыз, безлҽрне залимнҽр кулына фетнҽ кылмагыл". 

10|86|Вҽ безлҽрне кҽфер булган Фиргаун кавеменнҽн коткаргыл, үзеңнең 

рҽхмҽтең белҽн!" 

10|87|Муса илҽ Һарунга вҽхий кылып ҽйттек: "Кавемегезгҽ Мысырда ҿйлҽр 

хҽзерлҽгез вҽ ул ҿйлҽрегезне мҽсҗидлҽр кылыгыз һҽм намазларыгызны шул 

ҿйлҽрегездҽ үтҽгез, вҽ мҿэминнҽрне шатландыр, аларга дҿньяда һидҽят, 

ахирҽттҽ җҽннҽт булачак". 

10|88|Муса ҽйтте: "Ий Раббым! Кешелҽрне аздырмак ҿчен Фиргаунгҽ вҽ аның 

олугъларына дҿньяда зиннҽт һҽм мал биргҽнсең. Ий Раббыбыз, син аларның 

малларыны һҽлак итеп, күңеллҽрен каралт ки, һҽлак итүче ґҽзабны күрмичҽ 

иман китермҽслек булсыннар". 

10|89|Аллаһ ҽйтте: "Тҽхкыйк сезнең догаларыгыз кабул ителде, боерылган 

эшегездҽ туры торыгыз һҽм хакны белми торган наданнарга һич иярмҽгез". 

10|90|Бҽни Исраилне дҽрья аркылы үткҽрдек, тҽкҽбберлек вҽ дошманлык белҽн 

алар артыннан Фиргаун вҽ аның гаскҽре куып чыктылар. Бҽни Исраил ҿчен 

ачылган су аралыгына кереп бата башлагач, Фиргаун ҽйтте: "Иман китердем, 

гыйбадҽт кылырга яраклы Илаһҽ юк, мҽгҽр Бҽни Исраил иман китергҽн Аллаһу 

тҽгалҽ генҽдер вҽ мин мҿселманнарданмын". 

10|91|Аллаһ ҽйтте: "Хҽзер иман китерҽсеңме? Башта Аллаһуга гасый булдың 

һҽм бозыклык кылучылардан идең". 

10|92|Сездҽн соң килҽчҽк кешелҽргҽ гыйбрҽт булсын ҿчен тҽнегезне бүген су 

ҿстенҽ чыгарабыз. Лҽкин кешелҽрнең күбрҽге Безнең гыйбрҽтлҽнерлек 

аятьлҽребездҽн гафиллҽр, һич вҽгазьлҽнмилҽр. 

10|93|Бҽни Исраилне Фиргауннҽн коткаргач, тҽхкыйк яхшы урыннарга куеп хуш 

ризыклар бирдек вҽ Ҽрихҽ, Кҽнган шҽһҽрлҽренҽ кергездек. Алар ихтилаф 

кылышмадылар, мҽгҽр расүллҽр аларга хак хҿкемнҽрне китергҽннҽн соң 

ихтилаф кылыштылар. Аларның ихтилаф кылган нҽрсҽлҽре хакында Раббың 

гаделлек белҽн кыямҽт кҿнне хҿкем кылыр. 

10|94|Ҽгҽр Без сиңа иңдергҽн китап хакында шиктҽ булсаң, иңгҽн китапларны 

синнҽн ҽүвҽл укучылардан сора: аларның китабында синең хакта хҽбҽр бар. 

Тҽхкыйк хак булган Коръҽн сиңа Раббыңнан килде, шиклҽнүчелҽрдҽн булма. 

10|95|Дҽхи Аллаһу тҽгалҽнең аятьлҽрен ялган диючелҽрдҽн булмагыл, юкса 

хҽсрҽтлҽнүчелҽрдҽн булырсың. 

10|96|Раббыңның бер кавемне ґҽзаб кылырмын дигҽн сүзе дҿреслҽнгҽч, 

ҽлбҽттҽ, ул кавем иман китермҽс. 



10|97|Хҽтта аларга тҿрле могҗизалар килсҽ дҽ, рҽнҗеткүче ґҽзабны күрмичҽ, 

иман китермҽслҽр. 

10|98|Йунус г-м кавеменнҽн башка һичбер кавемнең ґҽзабны күргҽч кенҽ 

китергҽн иманнары файда бирмҽде. Чҿнки Йунус кавеме иман китергҽч, 

алардан дҿнья ґҽзабын бетердек вҽ ҽҗҽллҽре җиткҽнче файдаландырдык. Йунус 

кавеменҽ ҽйтте: "Ҽгҽр иман китермҽсҽгез, ҿч кҿн эчендҽ сезнең ҿстегезгҽ 

Аллаһудан ґҽзаб килҽчҽк", – диде. Алар башта ышанмадылар. Йунус 

араларыннан чыгып китте. Ҿч кҿн булгач, күктҽ утлар күренҽ башлады. Шул 

вакыт куркып, Йунусны эзлҽргҽ тотындылар, лҽкин тапмадылар. Ґҽзаб утлары 

якынлаша башлагач, һҽммҽлҽре дҽ иман китереп тҽүбҽ иттелҽр. Соңра Аллаһ 

ґҽзабны кире алды. 

10|99|Ҽгҽр Раббың телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, җир йҿзендҽге кешелҽр барчалары 

иман китерер иделҽр. Ҽйҽ син Мухҽммҽд г-м, барча кешелҽрне ышандыру ҿчен 

аларны кҿчлҽр идеңме? 

10|100|Аллаһ телҽгеннҽн башка иман китерергҽ һичкемгҽ мҿмкин түгел. Хак 

белҽн батылны аеру ҿчен гакылын эшлҽтмҽгҽн кешелҽргҽ Аллаһ кҽфер-

имансызлык лҽззҽтен салыр. 

10|101|"Җир вҽ күклҽрдҽ Аллаһу тҽгалҽнең кодрҽтенҽ дҽлалҽт кыла торган 

нҽрсҽлҽрнең хисабы да юк, игътибар илҽ карагыз", – диген. Иман китермҽгҽн 

кешелҽргҽ могҗизалар да, вҽ Аллаһ ґҽзабы белҽн куркыту да һич файда 

бирмилҽр. 

10|102|Хҽзерге кҽферлҽр, ҽүвҽлге кҽферлҽргҽ килгҽн ґҽзаблы авыр кҿннҽрне 

кҿтҽлҽр. Ҽйт: "Ни кҿтсҽгез дҽ кҿтегез, Аллаһудан сезгҽ ґҽзаб килҽчҽк кҿн 

бар, кҿтегез. Мин дҽ сезнең белҽн бергҽ сезгҽ ґҽзаб килүен кҿтҽм". 

10|103|Соңра Без рҽсүлебезне вҽ аларга ияргҽн мҿэминнҽрне коткарырбыз. 

Мҿэминнҽрне коткармак Безгҽ тиеш вҽ лязем булды. 

10|104|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽйт: "Ий адҽмнҽр, ҽгҽр сез, мин китергҽн диннең 

хаклыгына шиклҽнер булсагыз, тҽхкыйк мин гыйбадҽт кылмыймын Аллаһудан 

башка сез гыйбадҽт кыла торган сынымнарга, лҽкин сезнең җаныгызны ала 

торган Аллаһуга гыйбадҽт кыламын һҽм мин мҿэминнҽрдҽн булырга боерылдым. 

10|105|Дҽхи ихлас күңел белҽн хак тарафында булган дингҽ йҿзеңне юнҽлдер, 

дип боерылдым һҽм дҽ, ҽлбҽттҽ, мҿшриклҽрдҽн булма, дип боерылдым. 

10|106|Дҽхи сиңа файда да, зарар да итҽ алмаган сынымнарга гыйбадҽт итмҽ, 

дип боерылдым". Ҽгҽр син бу эшлҽрне эшлҽсҽң, ҽлбҽттҽ, залимнҽрдҽн 

булырсың. 

10|107|Ҽгҽр Аллаһ сиңа бер зарарны бирсҽ, ул зарарны синнҽн алырга 

Аңардан башка зат юк, ҽгҽр сиңа бер нигъмҽт бирергҽ телҽсҽ, Аның 

юмартлыгыннан бирелҽчҽк нигъмҽтне кире алучы юк. Бҽндҽлҽреннҽн үзе 

телҽгҽннҽренҽ бирер ул нигъмҽтне. Вҽ Ул ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

10|108|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽйт: "Ий кешелҽр, тҽхкыйк Раббыгыздан чын иманны, 

хак динне ҿйрҽтүче, җҽннҽтлҽр юлын күрсҽтүче Коръҽн Кҽрим килде, берҽү 

Коръҽн белҽн гамҽл кылып туры юлны тапса, файдасы фҽкать үзенҽ, вҽ берҽү 

Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча адашса, ҽз башына адашты. Лҽкин мин сезне 

дингҽ кҿчлҽүче вҽкил түгелмен". 

10|109|Ий Мухҽммҽд г-м, үзеңҽ вҽхий ителгҽн Коръҽн хҿкемнҽренҽ ияр, вҽ 

сабыр ит – чыда, хҽтта Аллаһ үзе хҿкем иткҽнче. Вҽ Ул хҿкем итүчелҽрнең 

хҽерлесе. 

11|1|Ошбу китапның аятьлҽре мҽхкҽмдер, һич үзгҽртелмҽс, үзгҽртергҽ 

һичкемнең кече җитмҽс, хҿкем итүче вҽ һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽрдар булучы 

Аллаһудан иңдерелеп, анда һҽрнҽрсҽнең хҿкеме бҽян ителде. 

11|2|Аллаһудан башка һичкемгҽ, һичнҽрсҽгҽ табынмыйча, фҽкать Аллаһуга 

гына гыйбадҽт кылырга Коръҽн белҽн юл күрсҽтелде, тҽхкыйк мин сезне 

Коръҽн белҽн гамҽл кылсагыз – җҽннҽт белҽн шатландыручы һҽм Коръҽн белҽн 



гамҽл кылмасагыз – җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы Аллаһудан күндерелгҽн 

пҽйгамбҽрмен. 

11|3|Дҽхи гҿнаһларыгыз ҿчен Аллаһудан гафу сорагыз, соңра тҽүбҽ итеп 

Аллаһуга кайтыгыз! Шулай булсагыз, Аллаһ сезне дҿньяда күркҽм 

файдаландыру илҽ файдаландырыр, билгеле ҽҗҽлегезгҽ чаклы, һҽм яхшылыкта 

юмартлык кылганнарга Аллаһ нигъмҽтлҽре белҽн юмартлык кылыр. Ҽгҽр Коръҽн 

белҽн гамҽл кылудан баш тартсагыз, мин сезгҽ олугъ кҿн "кыямҽт"нең каты 

ґҽзабы ирешер дип куркамын, дип, сезне кайгыртучы рҽсүлмен. 

11|4|Ахирҽттҽ кайтачак җирегез Аллаһуга вҽ һҽрнҽрсҽгҽ кадир. 

11|5|Ҽгаһ бул, мҿшриклҽр Аллаһудан яшерер ҿчен сиңа булган дошманлыкларын 

күңеллҽрендҽ яшерҽлҽр. Ҽгаһ бул, алар тҿнлҽ киемнҽренҽ тҿренеп яткан 

вакытларыңда яшергҽн вҽ ачык кылган эшлҽрен Аллаһ белер. Тҽхкыйк Аллаһ 

күңеллҽрдҽге нҽрсҽне белүче. 

11|6|Җирдҽге һҽр җан иясенең ризыгы Аллаһ кулында, дҽхи аларның торачак 

җирлҽрен вҽ үлгҽч күмелҽчҽк җирлҽрен белер. Барчасы Лҽүхүл Мҽхфуздҽге 

китапта язылмыш. 

11|7|Аллаһ җир вҽ күклҽрне алты кҿндҽ тҿзеде, аңа хҽтле Аллаһуның Ґҽрше 

су ҿстендҽ иде, ҽнҽ шул тҽртиптҽ Аллаһ дҿньяны тҿзеде изге гамҽлдҽ сезне 

сынамак ҿчен, ягъни кем яхшылыкны күп кылган вҽ кем явызлыкны күп кылган, 

ахирҽттҽ шуны күрсҽтмҽк ҿчен. Ҽгҽр син аларга үлгҽннҽн соң, ҽлбҽттҽ, 

терелҽсез дисҽң, алар бу Коръҽн ачык сихердҽн башка нҽрсҽ түгел дилҽр. 

11|8|Ҽгҽр Без алардан ґҽзабны кичектерсҽк, мҽсхҽрҽ кылып, килҽсе ґҽзаб 

килсен инде, нҽрсҽ тыя ул ґҽзабны килүдҽн, дилҽр. Ҽгаһ булсыннар, ҽгҽр 

килсҽ, ул ґҽзаб алардан кире китмҽс, үзлҽре мҽсхҽрҽ кылган ґҽзаб алар 

ҿстенҽ, ҽлбҽттҽ, килҽчҽк. 

11|9|Ҽгҽр кешегҽ башта рҽхмҽтебездҽн нигъмҽт биреп, соңра ул нигъмҽтне 

алсак, ҽлбҽттҽ, ул кеше Аллаһудан ҿметсез булып кҽфер була. 

11|10|Ҽгҽр бер кешегҽ башта зарар биреп, соңра зарарны алып нигъмҽт 

бирсҽк, ҽлбҽттҽ, ул кеше зарарны бүтҽн күрмҽс тҿсле итеп, "тҽхкыйк 

зарарлы нҽрсҽ миннҽн китте", дияр! Вҽ ул, ҽлбҽттҽ, шатланыр һҽм 

тҽкҽбберлҽнер, баштагы хҽлен онытыр. 

11|11|Мҽгҽр бҽла-казага чыдап изге гамҽллҽр кылучыларга Аллаһуның 

ярлыкавы вҽ олугъ җҽннҽт нигъмҽтлҽре булачак. 

11|12|Тҽхкыйк син куярсың үзеңҽ вҽхий ителгҽн бҽгъзе хҿкемне һҽм 

кҽферлҽрнең: "Кҽшки аңа күктҽн фҽрештҽ иңсҽ иде, яки аңа байлык килсҽ 

иде", – дигҽн сүзлҽренҽ кайгырасың. Ягъни мҿшриклҽр Мухҽммҽд г-мнҽн 

сынымнарыбызны гаеплҽмҽ дип үтенделҽр, шуннан соң сынымнарны гаеплҽмҽс 

булды. Аллаһу тҽгалҽ пҽйгамбҽрне бу эше белҽн "бҽгъзе хҿкемне куясыңмы", 

дип, тҽнкыйть итте. Синең пҽйгамбҽрлек эшең фҽкать Аллаһ хҿкемнҽрен 

кешелҽргҽ ирештерү, иманга кҿчлҽү синең эшең түгел. Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ 

вҽкил. 

11|13|Ҽйҽ ул мҿшриклҽр: "Мухҽммҽд үзе уйлап чыгарды да аннары Аллаһуга 

ифтира кыла", – дип ҽйтҽлҽрме? Син ҽйт: "Сез дҽ Коръҽн сүрҽлҽре кеби ун 

сүрҽ китерегез дҽ аннары шуны Аллаһуга ифтира кылыгыз һҽм Аллаһудан башка 

ярдҽм ҿстҽмҽк мҿмкин булган нҽрсҽлҽрне ярдҽмгҽ чакырыгыз, ҽгҽр дҿрес 

сҿйлҽүчелҽрдҽн булсагыз!" 

11|14|Ҽгҽр алар син ҽйткҽнне кабул итеп Коръҽн сүрҽсенҽ охшаган сүрҽ 

китерергҽ кҿчлҽре җитмҽсҽ, белегез, Коръҽн Аллаһ белеме илҽ иңдерелде, 

янҽ белегез, Аллаһудан башкага кол булырга яраклы һич Илаһҽ юк, мҽгҽр 

Аллаһ үзе генҽ. Ҽйҽ инде сез Аллаһуга вҽ Коръҽнгҽ ышанып мҿселман 

буласызмы? 

11|15|Берҽү дҿнья тереклеген генҽ вҽ дҿнья тормышының матурлыгын телҽсҽ, 

Без аларга дҿньяви эшлҽренең файдасын дҿньяда биреп бетерербез һҽм аларга 

дҿньяви эшлҽренҽ кимчелек китерелмҽс. 



11|16|Ҽмма ахирҽттҽ аларга уттан башка җҽза булмас вҽ дҿнья эшлҽре һҽлак 

булыр, вҽ бидеґҽт гамҽллҽре батыл булыр. 

11|17|Чагыштырып карагыз, Мухҽммҽд г-м Раббысыннан килгҽн дҽлиллҽр белҽн 

генҽ эш кылучы булса, вҽ Аллаһудан шаһит булучы Җҽбраил г-м кирҽк саен 

аятьлҽрне аңа укып торса иде, шул аять нҽфесенҽ яки шайтанга ияргҽн 

кҽферлҽр белҽн бертигез булырмы? Ул Җҽбраил г-м кешелҽргҽ рҽхмҽт вҽ 

һидҽят булучы тҽүратны Мусага килеп укыган иде, Коръҽнгҽ ышанучылар 

тҽүратка да ышаналар, Коръҽнгҽ ышанмаган кешенең урыны җҽһҽннҽм утыдыр, 

үзе хҽзерлҽгҽндер. Син Коръҽннҽн шиклҽнүче булмагыл. Коръҽннең Раббыңнан 

килгҽнлеге, ҽлбҽттҽ хак, лҽкин кешелҽрнең күбрҽге Коръҽнгҽ ышанмыйлар. 

11|18|Аллаһуга ялганны ифтира кылган кешедҽн дҽ залимрҽк кеше булырмы? Ул 

залимнҽр кыямҽт кҿндҽ хҿкемгҽ Раббыларына китерелерлҽр вҽ аларга шаһит 

булган пҽйгамбҽрлҽр ҽйтерлҽр: "Без аларга Аллаһ хҿкемнҽрен ирештердек, 

менҽ шул кешелҽр Раббиларына ялганны ифтира кылдылар, Аллаһуның тиңдҽше 

вҽ баласы бар дип". Ҽгаһ булыгыз, Аллаһуның лҽгънҽте галимнҽргҽдер. 

11|19|Ул залимнҽр кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыярлар вҽ Ислам динен 

загыйфьлҽтергҽ тырышырлар, алар ахирҽтне инкяр итүче бик яман кешелҽр. 

(Ҽгаһ булыгыз, без хҽзер ҽнҽ шундый залимнҽр арасында яшибез. Кем 

Коръҽнгҽ каршы сҿйли, яки кем Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿселманнарга 

тыгызлана – шулар залимнҽр. Аларга дус булган кеше дҽ залим була, 

сакланыгыз!) 

11|20|Ул залимнҽр җирдҽ Аллаһуга каршы эш кылып, яки качып Аллаһуны гаҗиз 

кыла алмаслар, Аллаһудан башка аларга ярдҽмче, дуслар булмас. Аларга 

ґҽзаб ике ҿлеш бирелер, чҿнки алар Аллаһ сүзлҽренҽ колак салмадылар һҽм 

Аллаһ эшлҽренҽ һич карамадылар. 

11|21|Алар үзлҽрен үзлҽре һҽлак иттелҽр, һҽм Аллаһуга тиңдҽш кылган 

нҽрсҽлҽре алардан качты, күзлҽренҽ күренмҽде. 

11|22|Шик юк, алар ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, һҽлак булучылар. 

11|23|Иман китереп яхшы эшлҽрне кылган һҽм Раббыларының боерыкларын 

үтҽүдҽ түбҽнчелек булган кешелҽр җҽннҽт ҽһеллҽредер, алар анда мҽңге 

калырлар. 

11|24|Мҿэминнҽр белҽн кҽферлҽрнең мисалы: саңгырау һҽм сукыр илҽ күрүче 

һҽм ишетүче кешелҽр кебилҽр, ягъни мҿэмин хакны ишетҽ һҽм күрҽ дҽ, кҽфер 

исҽ хакны ишетми һҽм күрми дҽ. Шул ике фирка бертигез булырмы? Ҽлбҽттҽ, 

тигез булмас, ҽйҽ шуны аңлап вҽгъдҽлҽнсҽгезче! 

11|25|Тҽхкыйк Без Нухны үз кауменҽ пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек: ҽлбҽттҽ, мин 

сезне Аллаһ ґҽзабы белҽн ачык куркытучымын. 

11|26|"Башка һичкемгҽ түгел, фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз", – 

дип хҽбҽр бирҽмен, тҽхкыйк мин куркамын сезгҽ каты ґҽзаблы кҿннең 

килүеннҽн. 

11|27|Кауменең кҽфер булган олугълары ҽйтте: "Ий Нух, син безнең кеби 

адҽмсең, бездҽн артык җирең юк, дҽхи сиңа ияргҽн кешелҽр дҽ арабызда иң 

түбҽн кешелҽрдер һҽм безгҽ караганда сездҽ дҽ бернинди артыклык күрмибез, 

бҽлки без сезне ялганчылар дип уйлыйбыз". 

11|28|Нух ҽйтте: "Ий каумем, белҽсезме, ҽгҽр сҿйлҽгҽн сүзлҽремнең 

хаклыгына Аллаһудан куҽтле дҽлиллҽрем булса, янҽ Аллаһ сезгҽ бирмҽгҽн 

нигъмҽт вҽ рҽхмҽтне миңа бирсҽ, инде сез хак динне мҽкруһ күрҽ торып, мин 

аны сезгҽ кҿчлҽп кабул иттерергҽ кадир булырмынмы? 

11|29|Ий каумем! Хак динне ҿйрҽткҽнем ҿчен мин сездҽн мал сорамыйм, сезгҽ 

исламны ҿйрҽтүемнең ҽҗерен фҽкать Аллаһу тҽгалҽ үзе бирҽчҽк, дҽхи мин 

иман китереп, миңа ияргҽн кешелҽрне ташлаучы түгелмен, ул мҿэминнҽр 

Раббыларына юлыгачакларын, ҽлбҽттҽ белҽлҽр, лҽкин мин сезне бик надан 

каумнҽр дип күрҽмен ки, хак динне дҽ, Аллаһуга кайтачагыгызны да 

белмисез. 



11|30|Ий каумем, ҽгҽр мин фҽкыйрьлҽрне янымнан кусам, ярдҽм биреп, Аллаһ 

ґҽзабыннан мине кем коткарыр, шуны уйлап вҽгазьлҽнмисезме". 

11|31|Мин сезгҽ ҽйтмимен: "Минем кулымда Аллаһ хҽзинҽлҽре бар вҽ яшертен 

эшлҽрне белҽмен һҽм мин фҽрештҽмен", – дип. "Һҽм сезнең күзегезгҽ яман 

күренгҽн фҽкыйрьлҽргҽ Аллаһ рҽхмҽт кылмас, нигъмҽт бирмҽс", – дип тҽ 

ҽйтмим, аларның күңеллҽрендҽге иманны вҽ мҽгърифҽтне Аллаһ белҽ, ҽгҽр мин 

фҽкыйрьлҽрне кимсетсҽм, ҽлбҽттҽ, залимнҽрдҽн булырмын. 

11|32|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Ий Нух, тҽхкыйк син безнең белҽн бҽхҽслҽштең 

һҽм безнең белҽн бҽхҽслҽшүеңне бик күп кылдың, ҽгҽр дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн 

булсаң, вҽгъдҽ кылган ґҽзабыңны ҿстебезгҽ китер". 

11|33|Нух ҽйтте: "Ул ґҽзабны ҽгҽр телҽсҽ, фҽкать Аллаһ үзе китерер, ґҽзаб 

килгҽндҽ сез Аллаһуны гаҗиз кыла алмассыз". 

11|34|Ҽгҽр мин сезне вҽгазь кылырга телҽсҽм дҽ минем вҽгазем сезгҽ һич 

файда бирми, ҽгҽр Аллаһ сезне аздырырга телҽсҽ – аздырыр. Ул сезнең 

Раббыгыз, ни телҽсҽ – шуны эшлҽр, вҽ ахырда Аңа кайтарылырсыз". 

11|35|Яки алар бу сүзлҽрне Мухҽммҽд Аллаһуга ифтира кылып ялган сҿйли 

дилҽрме? Ҽ син аларга ҽйт: "Ҽгҽр ифтира кылып ялган сҿйлҽсҽм, бит гҿнаһы 

да үземҽ булыр, лҽкин мин сез эшли торган гҿнаһлы эшлҽрдҽн бизүчемен". 

11|36|Дҽхи Нухка вҽхий булды: синең каумеңнҽн иман китерҽселҽре иман 

китерделҽр, инде калганнары иман китермҽслҽр, аларның кылган кабҽхҽт 

эшлҽре ҿчен кайгырмагыл!" 

11|37|"Вҽ кҿймҽ яса, Безнең күз алдыбызда һҽм Безнең ҿйрҽтүебез белҽн, 

лҽкин мҿселман булмаган кешелҽр ҿчен Безгҽ дога кылмагыл аларны ґҽзабдан 

коткар, дип, чҿнки ул залимнҽр Туфан суына батып һҽлак булачаклар". 

11|38|Нух кҿймҽ ясый башлады, һҽркайчан олугълары Нух яныннан үтеп 

китсҽлҽр, пҽйгамбҽр балтачы булган, дип, тҿрлечҽ кҿлеп мҽсхҽрҽ кылып 

үтҽлҽр иде. Нух ҽйтте: "Бүген сез безне мҽсхҽрҽ кылсагыз, иртҽгҽ без 

сезне мҽсхҽрҽ кылырбыз, сез мҽсхҽрҽ кылган кеби. 

11|39|Кемгҽ рисвай кылучы ґҽзаб килгҽнен тиздҽн белерсез, һҽм кемгҽ 

мҽңгелек ґҽзаб булачагын белерсез!" 

11|40|Безнең ґҽзаб белҽн ҽмеребез килеп, хҽтта җирдҽн су кайнап чыга 

башлагач, ҽйттек: "Ий Нух, һҽр хайваннан ирле хатынлы итеп берҽр пар һҽм 

иман китергҽн кешелҽрне вҽ ҿй җҽмҽгатеңне кҿймҽгҽ алып кер, мҽгҽр алар 

хакында Аллаһудан "алар кҿферлек кылдылар" дигҽн сүз булган бер хатының 

илҽ бер угълың кҿймҽгҽ кермҽслҽр". Ҽмма Нухка бик аз кешелҽр иман 

китерделҽр. 

11|41|Нух ҽйтте: "Кҿймҽгҽ Бисмиллҽһ ҽйтеп керегез, бу кҿймҽнең йҿреше вҽ 

туктавы Аллаһ телҽге белҽн булыр, дип ҽйтегез! Тҽхкыйк минем Раббым 

мҿэминнҽрне ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт итүче". 

11|42|Ул кҿймҽ аларны күтҽреп таулар кеби зур дулкыннар эчендҽ йҿрер. 

Кҿймҽгҽ кермичҽ бер читтҽ торучы угълын чакырды: "Ий угълым, безнең белҽн 

кҿймҽгҽ кер, кҽферлҽрдҽн булмагыл". 

11|43|Угълы ҽйтте: "Бу судан тау башына чыгып котылырмын". Нух ҽйтте: 

"Бүген Аллаһ ґҽзабыннан коткаручы юк, сине тау да коткара алмас, мҽгҽр 

Аллаһ рҽхмҽт кылган кешелҽр генҽ кҿймҽгҽ менеп котылырлар", – дип. Соңра 

араларына дулкын тҿшеп аларны аерды вҽ карышкан угълы суга батыл һҽлак 

булды. 

11|44|Вҽ Аллаһ тарафыннан ҽйтелде: "Ий җир, суыңны киптер вҽ, ий күк, 

суыңны туктатгыл", – дип. Су кимеде, һҽлак буласы кешелҽр тҽмам һҽлак 

булып бетте вҽ кҿймҽ Җудий тавына барып туктады, вҽ ҽйтелде: "Залим 

кешелҽргҽ Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ераклыктыр", – дип. 

11|45|Нух нида кылып ҽйтте: "Ий Раббым! Угълым минем җҽмҽгатемнҽн, 

җҽмҽгатеңне коткарырмын дигҽн хак вҽгъдҽң бар вҽ син хҽкимнҽрнең дҽ 

хҽкимерҽгесең". 



11|46|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Ий Нух, угълың синең җҽмҽгатеңнҽн түгел, 

тҽхкыйк угълыңны миннҽн соравың, ягъни аңа дога кылуың яхшы эш түгел, 

белмичҽ, дҽлилсез миннҽн сорамагыл, ҽлбҽттҽ, мин сине наданнардан 

булмаска ҿндимен. 

11|47|Нух ҽйтте: "Ий Раббым, сиңа сыгынамын, мине саклагыл үзем белмҽгҽн 

нҽрсҽне синнҽн сораудан, ҽгҽр Син мине ярлыкамасаң һҽм рҽхмҽт кылмасаң, 

ҽлбҽттҽ, мин һҽлак булучылардан булырмын". 

11|48|Ҽйтелде: "Ий Нух, Безнең тарафтан имин булып кҿймҽдҽн тҿш вҽ сиңа 

һҽм синең белҽн булган мҿэминнҽргҽ күп бҽрҽкҽт булган хҽлдҽ кҿймҽдҽн 

тҿшегез, дҽхи сезнең нҽселдҽн булган бер ҿммҽтне дҿньяда 

файдаландырырбыз, соңрак, азганнары ҿчен, аларга Бездҽн рҽнҗеткүче ґҽзаб 

ирешер". 

11|49|Бу хҽбҽрлҽр яшерен булган хҽбҽрлҽрдҽн, ягъни алардан хҽбҽрегез юк 

иде, хҽзер аларны сезгҽ вҽхий кылабыз, Без вҽхий кылмас борын син үзең дҽ 

вҽ каумең дҽ бу хҽбҽрлҽрне белми идегез. Син кҽферлҽрнең җҽберлҽүлҽренҽ 

һҽм ялганчы диюлҽренҽ сабыр ит, чыда, бит эшнең ахырындагы уңыш вҽ шатлык 

гҿнаһтан сакланучы тҽкъва кешелҽргҽ. 

11|50|Гад кауменҽ кардҽшлҽре Һудны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. Һуд ҽйтте: 

"Ий каумем Аллаһуга итагать итегез, Аңа гыйбадҽт кылыгыз! Сезгҽ Аңардан 

башка һич Илаһҽ юк. Сез хак эшне эшлҽүче түгел, мҽгҽр Аллаһуга ялганны 

ифтира кылучыларсыз. 

11|51|Ий каумем, сезгҽ ислам динен ҿйрҽткҽнем ҿчен сездҽн хак сорамыйм, 

минем эшемнең ҽҗере үземне юктан бар итүче. Аллаһу тҽгалҽ кулында. Шуны 

да аңламыйсызмы? Ягъни Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз да ҽҗерне дҽ 

Аңардан гына сорагыз! 

11|52|Ий каумем, Аллаһудан ярлыкавын сорагыз, соңра тҽүбҽ итеп Аллаһуга 

кайтыгыз, шулай булсагыз Аллаһ сезгҽ бер-бер артлы яңгыр яудырыр вҽ 

куҽтегез ҿстенҽ куҽтегезне арттырыр, кҽфер булып иманнан качмагыз! 

11|53|Кауме ҽйтте: "Ий Һуд, син безгҽ пҽйгамбҽрлегеңҽ дҽлил вҽ могҗиза 

китермҽдең, синең сүзеңҽ карап без үзебезнең сынымнарыбызны ташлаучылар 

түгелбез һҽм сиңа ышанучы да түгелбез". 

11|54|Ий Һуд, без сиңа шуны ҽйтҽбез: "Син безнең сынымнарыбызга сүз 

тидергҽнсең дҽ, аларның бҽгъзесеннҽн сиңа зарар ирешеп, дивана булгансың, 

шуңа күрҽ юк-бар сүзлҽрне сҿйлисең". Һуд ҽйтте: "Тҽхкыйк мин сезгҽ 

Аллаһуны шаһит кыламын, сез дҽ шаһит булыгыз, мин ҽлбҽттҽ, сезнең 

Аллаһуга тиңдҽш кылган нҽрсҽлҽрегездҽн бизүчемен. 

11|55|Аллаһудан башкадан бизүчемен, миңа һичвакыт миһлҽт бирмичҽ, 

сынымнарыгыз белҽн бергҽ барчагыз миңа каршы мҽкерлек белҽн телҽгҽн 

эшегезне кылыгыз! 

11|56|Тҽхкыйк мине вҽ сезне тҽрбия кылучы Аллаһуга тҽвҽккҽл кылдым. Ул – 

Аллаһ җир ҿстендҽге барча хайванга хуҗа, алар ҿстеннҽн ничек телҽсҽ, 

шулай эш кылыр. Тҽхкыйк минем Раббым туры юлга күндерүче. 

11|57|Ҽгҽр Аллаһуга иман китерүдҽн баш тартсагыз, Аллаһ хҿкемнҽрен сезгҽ 

ирештерү ҿчен җибҽрелгҽн булсам, тҽхкыйк мин сезгҽ аларны ирештердем. 

Ҽгҽр иман китерүдҽн һаман баш тартсагыз, Аллаһ сезне юк итҽр дҽ сезнең 

урынга яхшы каумне китерер, сез Аңа һичнҽрсҽ белҽн дҽ зарар итҽ алмассыз. 

Тҽхкыйк минем Раббым һҽрнҽрсҽне үзе саклаучы". 

11|58|Аларга ґҽзаб вакыты җиткҽч, рҽхмҽтебез белҽн Һудны вҽ иман китереп 

аңа ияргҽннҽрне ґҽзабтан коткардык һҽм аларны ахирҽтнең каты ґҽзабыннан 

коткардык. 

11|59|Ошбу сҿйлҽгҽннҽр Гад каумедер ки, Раббыларының аятьлҽрен инкяр 

иттелҽр вҽ рҽсүллҽргҽ гҿнаһлы булдылар һҽм һҽрбер азган тҽкҽбберлҽрнең вҽ 

хакка каршы кешелҽрнең ҽмерлҽренҽ иярделҽр. 



11|60|Алар явыз эшлҽре ҿчен дҿньяда һҽм ахирҽттҽ лҽгънҽткҽ лаек булдылар. 

Ҽгаһ булыгыз, дҿреслектҽ Гад кауме үзлҽренең Раббыларына кҽфер булдылар. 

Ҽгаһ булыгыз, Һуд кауме Гадкҽ Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ераклык булды. 

11|61|Вҽ Сҽмуд халкына кардҽшлҽре Салихны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. Ул 

ҽйтте: "Ий каумем Аллаһуга гыйбадҽт кылыгыз, Аңардан башка сезгҽ Илаһҽ 

юк, Ул сезне җирдҽн яратты вҽ җирдҽ торырга гомер бирде, Аңардан ярлыкау 

ҿстҽгез, соңра тҽүбҽ итеп, Аңа кайтыгыз! Тҽхкыйк Раббымның рҽхмҽте дога 

кылучыларга, ҽлбҽттҽ, якын". 

11|62|Ҽйттелҽр: "Ий Салих, син пҽйгамбҽрлек дҽгъвҽсен кылуыңнан элек 

арабызда бер ҿметле егет идең. Ҽ инде хҽзер безне аталарыбыз гыйбадҽт 

кылган сынымнарга гыйбадҽт кылудан тыясыңмы? Тҽхкыйк без син ҿндҽгҽн дин 

вҽ Аллаһуның бер генҽ булуы хакында шиктҽбез, аларның син ҽйткҽнчҽ дҿрес 

булуында шиклҽнҽбез". 

11|63|Салих ҽйтте: "Уйлап карагыз, мин сезгҽ Раббым тарафыннан 

пҽйгамбҽрлегемҽ ачык дҽлиллҽр белҽн килгҽн булсам вҽ Ул миңа рҽхмҽтен 

биргҽн булса, шуннан соң шиклҽнергҽ урын каламы? Инде мин үземҽ күп 

нигъмҽт бирүче Раббыма гҿнаһлы булсам, ягъни Ул ҽйткҽнчҽ эш кылмыйча, сез 

ҽйткҽнчҽ эш кылсам, ул вакытта мине Аның ґҽзабыннан кем коткарыр? Ҽгҽр 

сез ҽйткҽнчҽ эш кылсам, ҽлбҽттҽ, үземҽ һҽлакҽттҽн башка һичнҽрсҽне 

арттыра алмам!" 

11|64|Янҽ ҽйтте: "Ий каумем, бу дҿя минем пҽйгамбҽрлегемҽ дҽлил булган 

дҿядер. (Чҿнки Салихтан кауме: "Ҽгҽр хак пҽйгамбҽр булсаң, дога кылып 

ошбу таштан дҿя чыгар", – диделҽр. Салих г-м Аллаһудан сорады һҽм, таш 

ярылып, дҿя чыкты). Ул дҿягҽ ихтыяр бирегез, Аллаһ җирендҽ ашасын вҽ аңа 

һичбер зарар тидермҽгез, ҽгҽр зарар тидерсҽгез, үзегезгҽ бик тиз ґҽзаб 

ирешер". 

11|65|Лҽкин Салихны тыңламадылар, дҿяне үтерделҽр, Салих ҽйтте: "Ҿч кҿн 

торып урыныгызда файдаланыгыз, соңра сезгҽ ґҽзаб ирешер: бу вҽгъдҽ ялган 

вҽгъдҽ түгел". 

11|66|Газабыбыз килгҽн кҿнне үз рҽхмҽтебез белҽн Салихны вҽ иман китереп, 

аңа ияргҽн мҿэминнҽрне коткардык. Тҽхкыйк синең Раббың Аңа карышканнарны 

ґҽзаб кылуда куҽтле вҽ җиңүче. 

11|67|Дҿяне үтерүче залимнҽрне бер каты тавыш тотты, шул тавыш белҽн 

барчалары урыннарында һҽлак булдылар. 

11|68|Гүя алар дҿньяда аз гына да тормаган кеби булдылар. Ҽгаһ булыгыз, 

тҽхкыйк Сҽмуд халкы Раббыларына кҽфер булдылар, ҽгаһ булыгыз, Аллаһ 

рҽхмҽтеннҽн Сҽмуд халкына ерак булмаклыктыр. 

11|69|Тҽхкыйк Безнең илче фҽрештҽлҽребез бала белҽн сҿенеч бирмҽк ҿчен 

Ибраһим г-мгҽ килеп сҽлам бирделҽр. Ибраһим сезгҽ дҽ сҽлам булсын, диде. 

Озакка сузмыйча, Ибраһим майда пешергҽн бозауны кунаклар алдына алып 

килде. 

11|70|Кунаклар кулларын бозауга сузмагач, Ибраһим аларны яратмыйча, хҽтта 

болар караклар, дип уйлады вҽ алардан шиклҽнеп куркуга тҿште. Фҽрештҽлҽр 

ҽйттелҽр: "Син бездҽн курыкма, тҽхкыйк без Лут кауменҽ һҽлак итҽр ҿчен 

җибҽрелгҽн фҽрештҽлҽрбез". 

11|71|Ибраһим г-мнең хатыны да шунда аяк ҿстендҽ иде, хатыны Ибраһимның 

куркуыннан кҿлде, сҿенеч хҽбҽр бирдек, ул хатынга Исхак исемле бала 

тудырмагы белҽн вҽ Исхактан Ягъкуб исемле бала булыр, дип. 

11|72|Ул – хатын ҽйтте: "Вҽй нинди ґҽҗҽб! Карт карчык булганым хҽлдҽ бала 

тудырырмынмы? Ошбу минем ирем дҽ карт инде, без карт кешелҽрдҽн бала 

булмагы бер ґҽҗҽп эштер. 

11|73|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Аллаһу тҽгалҽнең кодрҽтенҽ гаҗҽплҽнҽсезме? Ий 

пҽйгамбҽрлек заһир булган ҿй кешелҽре! Сезгҽ Аллаһуның рҽхмҽте вҽ 



бҽрҽкҽте булачак. Ул – Аллаһ эшлҽгҽн эшлҽрендҽ макталырга тиешле булган 

бик олугъ бер зат". 

11|74|Ибраһим г-мнҽн курку беткҽч һҽм аңа бала булачагы белҽн шатлыклы 

хҽбҽр дҽ булгач, Лут кауме хакында безнең белҽн бҽхҽслҽшҽдер, ягъни 

фҽрештҽлҽр Лут каумен һҽлак итҽбез дигҽч, бит алар арасында мҿселманнары 

да бар, аларны да һҽлак итҽсезме, дип. 

11|75|Тҽхкыйк Ибраһим шҽфкатьле вҽ Аллаһудан куркып ҽһ-вҽһ итүче һҽм 

тҽүбҽ белҽн Аллаһуга кайтучы. 

11|76|Җҽбраил г-м ҽйтте: "Ий Ибраһим! Лут кауме хакында бҽхҽслҽшүдҽн 

туктагыл, тҽхкыйк Раббыңнан аларга ґҽзаб белҽн ҽмер килде, шиксез аларга 

ґҽзаб килүчедер, инде ул килүче ґҽзаб алардан һич тҽ кире китмҽс. 

11|77|Илче фҽрештҽлҽребез Лут хозурына килгҽч, Лут фҽрештҽлҽр хакында 

кайгыга калды, чҿнки фҽрештҽлҽр бик чибҽр егетлҽр кыяфҽтендҽ килделҽр. 

Лут аларның фҽрештҽ икҽнлеклҽрен белмҽде, хҽтта алар хакында күкрҽге 

кысылды, күңеле сынды вҽ ҽйтте: "Бу кҿн авыр кҿн, ни булыр инде". Лутның 

бер явыз хатыны: "Лутка бик чибҽр кунак егетлҽре килде, барып 

файдаланыгыз", – дип залимнҽр арасына хҽбҽр таратты. 

11|78|Ҽлеге азган халык Лут ҿенҽ йҿгерешеп килделҽр, моннан элек тҽ алар 

яман эшлҽрне кылдылар. Аларның яман эшлҽре шул: яшь егетлҽрне кызлар итеп 

кулланырлар иде. Лутның кунаклары янына йҿгерешеп килүлҽре дҽ шуның ҿчен 

иде. Лут аларга ҽйтте: "Ий каумем, менҽ минем сезгҽ кызларым, никахлап 

алыгыз да, якынлык кылыгыз, алар сезне гҿнаһтан пакьлҽрдер. Аллаһудан 

куркыгыз, хҽлҽл бар чагында хҽрамнан сакланыгыз, мине кунакларым хакында 

рисвай кылмагыз! Ҽйҽ сезнең арагызда бу яман эшнең кабахҽтлеген белүче 

бер ир юкмы? Ҽгҽр арагызда гакыллы ир булса, сезне бу эштҽн тыяр иде. 

11|79|Ҽйттелҽр: "Ий Лут, үзең белҽсең, синең кызларында безнең хҽҗҽтебез 

юк, дҽхи безнең нҽрсҽ телҽгҽнебезне дҽ белҽсең ки, без синең кунакларыңны 

телибез". 

11|80|Лут ҽйтте: "Ҽгҽр минем сезгҽ куҽтем җитсҽ иде, яки бер куҽтле 

җҽмҽгатькҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ кҿчем булса иде, ҽлбҽттҽ, мин сезне ни 

эшлҽргҽ белер идем". 

11|81|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Ий Лут, без Раббыңның илчелҽребез, каумең 

сиңа һич зарар кыла алмас, син кичнең бер вакытыңда ҿй җҽмҽгатеңне алып 

чыгып кит, сездҽн һичберегез аерылып калмасын, мҽгҽр залимнҽр ягына 

авышкан хатыныңны алып чыкма, тҽхкыйк кҽферлҽргҽ килҽ торган ґҽзаб 

хатыныңа да ирешер. Дҿреслектҽ бу кҽферлҽрнең ґҽзаб кылынырга вҽгъдҽлҽре 

таң вакытыдыр, ҽйҽ таң якын түгелме? Җҽбраил г-м шҽһҽрлҽрен канаты белҽн 

күтҽреп, аннары ҽйлҽндереп җиргҽ ташлады, һҽммҽсе һҽлак булдылар. 

11|82|Аларга ґҽзаб белҽн ҽмеребез килгҽч, шҽһҽрлҽрен астын ҿскҽ 

ҽйлҽндердек һҽм алар ҿстенҽ таш яудырдык, ул ташлар кыздырылган булыр. 

11|83|Раббың хозурында ґҽзаб ташы дип галҽмҽтлҽнмештер. Ул ташлар башка 

залимнҽргҽ дҽ ерак түгел. 

11|84|Вҽ Мҽдйҽн халкына пҽйгамбҽр итеп кардҽшлҽре Шҿґҽебне җибҽрдек. Ул 

ҽйтте: "Ий каумем Аллаһуга гыйбадҽт кылыгыз! Ул Аллаһудан башка сезнең 

Илаһҽгыз юк. Дҽхи бер нҽрсҽне үлчҽп кешегҽ биргҽндҽ, килограмм үлчҽвендҽ 

дҽ, литр яки берҽр савыт үлчҽвендҽ дҽ киметеп үлчҽмҽгез! Тҽхкыйк мин 

сезне бик байлыкта күрҽмен, һҽм сезнең ҿчен куркамын кыямҽт кҿненең 

чолгап алучы ґҽзабыннан. 

11|85|Ий каумем, үлчҽүлҽрегезне гаделлек белҽн үлчҽгез! Вҽ үлчҽүлҽрдҽ 

кешелҽр ҽйберлҽрен киметмҽгез вҽ җир ҿстеңдҽ бозыклык кылып йҿрмҽгез! 

11|86|Ҽгҽр хак мҿэмин булсагыз, кҽсеблҽрегездҽ һҽм сҽүдҽлҽрегездҽ Аллаһ 

калдырган файда аз булса да, сезнең ҿчен хҽерледер, ҽмма үлчҽүне киметеп 

алган файда хҽерсез – хҽрамдыр. Мин сезгҽ сакчы түгелмен, һҽр эшегезне 

күзҽтеп бетерҽ алмам, үз эшегезне үзегез карагыз! 



11|87|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Ий Шҿґҽеб! аталарыбыз гыйбадҽт кылган 

сынымнарыбызны ташларга һҽм үзебезнең малларыбызда үзебез телҽгҽнчҽ эш 

кылуны ташларга синең намазың кушамы? Кҿлеп ҽйттелҽр: ҽлбҽттҽ, син 

шҽфкатьле вҽ туры юлга күнүче бер кешесең". 

11|88|Ҽйтте: "Ий каумем, уйлап карагыз, ҽгҽр мин Раббымнан кҿчле дҽлиллҽр 

белҽн килгҽн булсам һҽм мине үзеннҽн яхшы ризык белҽн ризыкландырса вҽ 

мин сезне нҽрсҽлҽрдҽн тыйсам, ул нҽрсҽлҽрне үзем эшлҽргҽ телҽмим, мин 

сезгҽ һичнҽрсҽ телҽмим, мҽгҽр кҿчем җиткҽн хҽтле эшегезне хак юлга 

салырга телим, сезне ислах кылуда миңа уңышка ирешмҽк юк, инсаф белҽн Аңа 

кайтамын. 

11|89|Ий каумем, миңа карышмагыз, миңа карышуыгыз Нух кауменҽ, яки Һуд 

кауменҽ, яки Салих кауменҽ ирешкҽн ґҽзаб кеби ґҽзаб ирешүгҽ сҽбҽп 

булмасын! Бит Лут кауменең һҽлакҽте сездҽн ерак түгел, сакланыгыз! 

11|90|Раббыгыздан ярлыкау ҿстҽгез, соңра тҽүбҽ итеп Аңа кайтыгыз! Тҽхкыйк 

минем Раббым тҽүбҽ итеп тҿзҽлүчелҽргҽ шҽфкатьле вҽ аларны сҿюче". 

11|91|Кауме ҽйттелҽр: "Ий Шҿґҽеб, син сҿйлҽгҽн сүзлҽрнең күбрҽген 

аңламыйбыз һҽм арабызда сине бик зҽгыйфь күрҽбез, ҽгҽр синең иман 

китергҽн иярченнҽрең булмаса иде, без сине ташлар белҽн бҽреп үтерер идек 

вҽ синең безгҽ кҿчең җитҽ торган түгел". 

11|92|Шҿґҽеб ҽйтте: "Ий каумем, миңа ияргҽн мҿэминнҽр хҽтере ҿчен Аллаһ 

ҽмерлҽрен артыгызга куясыз. Тҽхкыйк минем Раббым сез кылган эшлҽрне 

белүче вҽ үзегезне чолгап алучы. 

11|93|Ий каумем, сез урыныгызда үзегезнең бозык эшлҽрегезне кылыгыз! 

Ҽлбҽттҽ, мин үз гамҽлемне кылырмын вҽ кем ялганчы һҽм кемгҽ рисвай кылучы 

ґҽзаб килгҽнене тиздҽн белерсез. Кҿтегез Аллаһ ґҽзабын! Мин дҽ сезнең 

белҽн бер рҽттҽн сезгҽ килҽ торган ґҽзабны кҿтүчемен". 

11|94|Ґҽзаб килергҽ ҽмеребез булгач, Шоґҽебне вҽ аңа ияргҽн мҿэминнҽрне 

үзебезнең рҽхмҽтебез белҽн ґҽзабтан коткардык. Ҽмма залим кҽферлҽргҽ 

Җҽбраилнең тавышы иреште, ҿйлҽре эчендҽ ябышып каттылар. 

11|95|Гүя алар йортларында һич тормадылар. Сҽмуд кауменҽ Аллаһуның 

рҽхмҽтеннҽн ераклык булган кеби, Мҽдйҽн халкына да Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн 

ераклык булгучыдыр. 

11|96|Тҽхкыйк ачык дҽлиллҽребез вҽ могҗизаларыбыз белҽн Мусаны пҽйгамбҽр 

итеп җибҽрдек. 

11|97|Фиргаунга вҽ аның олугъларына, алар Фиргаунга вҽ аның ҽмеренҽ 

ияргҽн иделҽр, Фиргаунның эше хак вҽ яхшы түгел, бҽлки һҽммҽ эше батыл 

иде. 

11|98|Фиргаун кыямҽт кҿнендҽ җҽһҽннҽмгҽ кауменнҽн алда килер, каумен 

ияртеп җҽһҽннҽмгҽ алып керер. Аларның килгҽн урыннары нинди яман урындыр. 

11|99|Аларга дҿньяда һҽм ахирҽттҽ лҽгънҽт яуды. Нинди ямандыр аларга 

бирелгҽн урын. 

11|100|Сиңа сҿйлҽгҽн ошбу хҽбҽрлҽр шҽһҽр вҽ авыл хҽбҽрлҽреннҽндер. Ул 

шҽһҽрлҽрнең бҽгъзелҽре хҽзер дҽ бар, вҽ бҽгъзелҽре юк, һҽлак булганнар. 

11|101|Без аларга һич золым кылмадык, лҽкин алар үзлҽренҽ үзлҽре золым 

кылдылар Раббыңның ґҽзабы килгҽч, аларның Аллаһудан башка гыйбадҽт кыла 

торган сынымнары аларга һич файда бирмҽде вҽ саклый алмады, вҽ һҽлакҽткҽ 

тҿшүдҽн башка сынымнары аларга һичнҽрсҽ арттырмады. 

11|102|Ҽнҽ шулай Раббыңның кешелҽре азган шҽһҽрне ґҽзаб белҽн тотуы бик 

тиз вҽ бик каты. 

11|103|Югарыда сҿйлҽнгҽн хҽбҽрлҽрдҽ ахирҽт ґҽзабыннан куркучылар ҿчен 

гыйбрҽтлҽр бар, ул кыямҽт кҿне кешелҽрнең барчасы җыела торган кҿндер, вҽ 

ул кҿндҽ һҽр мҽхлук Аллаһу хозурында хазер булыр. 

11|104|Ул кҿнне вакытлыча гына, дҿнья беткҽнче генҽ кичектерҽбез. 



11|105|Кыямҽт кҿне килеп җитсҽ, һичкем сҿйлҽшҽ алмас, мҽгҽр Аллаһ изин 

биргҽн кеше генҽ сҿйлҽшер, бҽс ул кҿндҽ кешелҽрнең кайберлҽре яхшы вҽ 

кайберлҽре явыздыр. 

11|106|Ҽмма явыз бҽхетсезлҽр утта булырлар, аларга анда ґҽзабның 

катылыгыннан яман тавыш белҽн кычкыру вҽ ыңгырашу булыр. 

11|107|Ахирҽтнең җире вҽ күклҽре даим булган хҽлдҽ алар да җҽһҽннҽмдҽ 

мҽңге калырлар, мҽгҽр Раббыңның телҽге белҽн генҽ мҿэмин булган кешелҽр 

мҽңге калмас. Ҽлбҽттҽ, синең Раббың кылырга телҽгҽн эшен кылучы. 

11|108|Вҽ ҽмма яхшы мҿселманнар җҽннҽтнең җире вҽ күклҽре даими булган 

хҽлдҽ җҽннҽттҽ мҽңге калырлар, мҽгҽр җҽннҽткҽ керҽ алмый торырлар Раббың 

телҽгҽн гҿнаһлы мҿэмин кешелҽр, ул җҽннҽт мҿэминнҽргҽ Аллаһудан һич бетми 

торган бүлҽктер. 

11|109|Ий Мухҽммҽд г-м, мҿшриклҽрнең дине вҽ гамҽле батыл-ялган икҽнлектҽ 

һич тҽ шиклҽнмҽ, ҽлбҽттҽ, бҿтен эшлҽре батылдыр, аталары сынымга гыйбадҽт 

кылган кеби болар да сынымга гыйбадҽт кылалар. Аларның ґҽзабтан булган 

ҿлешлҽрен һич киметмичҽ, үзлҽренҽ бирербез. 

11|110|Тҽхкыйк Без Мусага китап бирдек, ул китап хакында ихтилаф булды – 

кайбер кешелҽр ышандылар вҽ кайбер кешелҽр ышанмадылар. Ҽгҽр Раббыңның 

вҽгъдҽсе булмаса иде, кҽферлҽрнең ґҽзабын кичектерү белҽн, ҽлбҽттҽ, 

аларны һҽлак итмҽк ҿчен хҿкем булыр иде, тҽхкыйк кҽферлҽр Коръҽннең Аллаһ 

китабы икҽнлектҽ шиклҽнмҽктҽлҽр. 

11|111|Аларның барчасына да Раббың, кылган эшлҽренең җҽзасын тулысынча 

бирер, Аллаһ аларның кылган эшлҽреннҽн, ҽлбҽттҽ, хҽбҽрдар. 

11|112|Ий Мухҽммҽд г-м, үзең һҽм сиңа ияреп тҽүбҽ иткҽн мҿэминнҽр! 

Эшлҽрегездҽ Аллаһ боерганча туры булыгыз! Һҽм Аллаһуга гҿнаһлы булмагыз, 

ягъни Аның бер хҿкемен дҽ бозмагыз! Дҿреслектҽ Аллаһ сезнең кылган 

эшлҽрегезне күрүче. 

11|113|Залимнҽр, кҽферлҽр, монафикълар, мҿшриклҽр, фасыйклар һҽм җаһиллҽр 

ягына авышмагыз, аларга иярмҽгез, алар кылган эшлҽрне кылмагыз, аларга 

һич тҽ дус булмагыз! Ҽгҽр алар ягына авышсагыз, ул вакытта сезне җҽһҽннҽм 

уты тотар, Аллаһудан башка сезгҽ дус юк, Аңа дус булырга тырышыгыз! Ҽгҽр 

Аллаһуга дус булмыйча залимнҽргҽ дус булсагыз, соңра Аллаһ ґҽзабыннан 

котылырга сезгҽ ярдҽм ителмҽс. 

11|114|Кҿннең ике тарафында намазларыңны укыгыл, ягъни таң, ҿйлҽ, икенде 

намазлары вҽ кичен – ахшам, йҽстү намазларын укыгыл! Тҽхкыйк тҿрле 

яхшылыклар, ҽлбҽттҽ, явызлыкларны җуялар, югарыда сҿйлҽнгҽн Аллаһ 

сүзлҽре, ҽлбҽттҽ, вҽгазьлҽнүчелҽргҽ вҽгазь нҽсыйхҽттер. 

11|115|Сабыр кыл, чыдамлы бул Аллаһ юлыңда сабит булу ҿчен, ҽлбҽттҽ, 

чыдамлык кирҽк һҽм изгелек кыл! Аллаһ изгелек кылучыларның савабларын һич 

җуймас. 

11|116|Кҽшки булсачы арагызда сездҽн ҽүвҽл һҽлак булган каумлҽрдҽн калган 

гакыл белем иялҽре, кешелҽрне җир ҿстендҽ бозыклык кылудан тыяр иделҽр, 

мҽгҽр алар арасыннан азларын гына ґҽзабтан коткардык, кешелҽргҽ ҽмер 

мҽгъруф кылганнары ҿчен. Ҽмма залимлҽр үзлҽренҽ бирелгҽн дҿнья байлыгына 

гына иярделҽр һҽм, азып, кҽфер булдылар. 

11|117|Шҽһҽрлҽр кешелҽре иманлы, динле яхшы кешелҽр булганлары хҽлдҽ 

Раббың золым итеп аларны һич һҽлак итҽр булмады. 

11|118|Ҽгҽр Раббың телҽсҽ иде бҿтен кешелҽрне бер генҽ диндҽ кылыр иде. 

Кешелҽр һаман да Аллаһ хҿкемлҽрен бозып, диндҽ тҿрле юлларга китмҽктҽлҽр. 

11|119|Мҽгҽр Раббың рҽхмҽт иткҽн хак мҿэминлҽр Аллаһ хҿкемлҽрен бозмаслар 

вҽ Коръҽн белҽн күрсҽтелгҽн тугъры юлдан тышкары һич тҽ чыкмаслар, ҽнҽ 

шул хак мҿэминнҽрне Аллаһ халык кылды исламның хаклыгын күрсҽтер ҿчен, 

Аллаһ динен бозучы бидеґҽтче җенлҽр вҽ бидеґҽтче кешелҽр белҽн, ҽлбҽттҽ, 

җҽһҽннҽмне тутырачакмын дигҽн хҿкеме белҽн Раббыңның сүзе тҽмам булды. 



11|120|Расүллҽр хҽбҽрлҽреннҽн хикҽя итсҽк, һҽрберсендҽ синең күңелеңдҽ 

сабит булырга кыйссалар иңдерҽбез, вҽ ошбу сүрҽдҽ килде сиңа хак хҽбҽрлҽр 

вҽ мҿэминлҽргҽ вҽгазь һҽм гыйбрҽтлҽр. 

11|121|Иман китермҽгҽн кешелҽргҽ ҽйт: "Үз урынларыгызда кыласы явыз 

эшлҽрегезне кылыгыз! Мин дҽ үз эшемне кылучымын. 

11|122|Кҿтегез Аллаһ хҿкемен, без дҽ сезнең һҽлак булуыгызны кҿтҽбез". 

11|123|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен нҽрсҽлҽр Аллаһу тҽгалҽнеке, вҽ барча 

эш Аңарга кайтыр, Ул – Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз вҽ Ул – Аллаһуга 

тҽвҽккҽл кыл! Сезнең кылган гамҽллҽрегездҽн Раббың гафил түгел. 

12|1|Ҽлиф лҽм ра. Бу – сүрҽдҽге аятьлҽр ачык мҽгънҽле Коръҽн аятьлҽредер. 

12|2|Тҽхкыйк Без Җҽбраилне иңдердек гарҽб теле белҽн Коръҽн укымак ҿчен, 

шаять Коръҽнне укып мҽгънҽсен аңларсыз. (Яһүдлҽр сорадылар: "Ягъкуб 

балалары ни ҿчен Кҽнган шҽһҽреннҽн Мысырга күчеп килделҽр", – дип. Бу 

сүрҽ шул сорауга җавап бирҽ). 

12|3|Ий Мухҽммҽд г-м! Без сиңа Коръҽнне вҽхий итеп кыйссаларның 

күркҽмрҽген хикҽять кылабыз, гҽрчҽ башта ул кыйссалардан хҽбҽрсез булсаң 

да. 

12|4|Йусуф атасына ҽйтте: "Ий атам, мин тешемдҽ күрдем: унбер йолдыз һҽм 

ай белҽн кояш кҿлеп миңа сҽҗдҽ кылдылар". 

12|5|Атасы ҽйтте: "Ий угълым, син тешеңне агаларыңа сҿйлҽмҽ! Ҽгҽр аларга 

сҿйлҽсҽң, хҿседлҽнеп сине һҽлак итҽр ҿчен хҽйлҽ кылырлар, чҿнки шайтан 

адҽмлҽргҽ ачык дошман, агаларыңны хҽйлҽгҽ котыртыр. 

12|6|Раббың сиңа яхшы тҿш күрсҽткҽн кеби, сине пҽйгамбҽрлеккҽ дҽ 

сайлыйдыр вҽ сиңа тҿш юрауны ҿйрҽтҽдер вҽ сиңа һҽм Ягькубның башка 

балаларына да нигъмҽтен тҽмам итеп бирер, моннан элек бабаларың Исхак 

белҽн Ибраһимгҽ нигъмҽтен тҽмам итеп биргҽн кеби, ҽлбҽттҽ, синең Раббың 

кемгҽ нҽрсҽ бирергҽ икҽнлекне белүче вҽ кирҽгенчҽ эш кылучы". 

12|7|Тҽхкыйк сораучыларга Йусуф вҽ аның кардҽшлҽренең, кыйссаларында, 

ҽлбҽттҽ, гыйбрҽтлҽр бар. 

12|8|Йусуфның олугъ кардҽшлҽре ҽйттелҽр: "Ҽлбҽттҽ, Йусуфны вҽ аның 

кардҽше Биняминне атабыз бездҽн артыграк сҿя, без кҽсебче вҽ 

хезмҽтчелҽрбез, атабызны да без тҽрбиялибез, Йусуфлардан бер файда 

күрмҽсҽ дҽ, аларны бездҽн артык күрҽдер. Тҽхкыйк атабыз безнең хакта ачык 

ялгышадыр". 

12|9|Агалары җыелып сҿйлҽштелҽр вҽ бҽгъзелҽре ҽйтте: "Йусуфны үтерегез, 

яки билгесез бер урынга илтеп ташлагыз, аннары атагызның йҿзе сезгҽ генҽ 

калыр, башкача һич карамас, шуннан соң тҽүбҽ итеп, яхшы кешелҽрдҽн 

булырсыз". 

12|10|Араларыннан берсе ҽйтте: "Йусуфны үтермҽгез! Аны кое тҿбенҽ 

салыгыз! Бҽгъзе мосафирлар аны табып алырлар вҽ ерак җиргҽ алып китҽрлҽр, 

үзегез дҽ тынарсыз, ҽгҽр шул эшне кылыр булсагыз, шуннан да яхшысы 

булмас". Бу киңҽшкҽ бар да риза булып, Йусуфны сорарга аталары янына 

килделҽр. 

12|11|Ҽйттелҽр: "Ий атабыз, Йусуф хакында ни ҿчен безгҽ ышанмыйсың? Без 

аңа фҽкать яхшылык телибез. 

12|12|Йусуфны иртҽгҽ безнең белҽн сҽхрҽгҽ җибҽр, тҿрле җимешлҽр ашап, 

уйнап йҿрер, без аны, ҽлбҽттҽ, сакларбыз аңа бер зарар да ирешмҽс". 

12|13|Аталары ҽйтте: "Йусуфны алып китүегез мине кайгы вҽ хҽсрҽткҽ 

тҿшерҽ, мин аңардан башка сабыр итҽ алмыйм, аннары аны бүре ашаудан да 

куркамын вҽ сез Йусуфтан гафил йҿрерсез". 

12|14|Ҽйттелҽр: "Ҽгҽр без шул хҽтле күп була торып аны бүре ашаса, ул 

вакытта без, ҽлбҽттҽ, хҽсрҽттҽ булырбыз, Йусуфны бүредҽн ашатмак безгҽ 

зур кимчелек булыр". 



12|15|Кайчан Йусуфны алып киттелҽр, аны кое тҿбенҽ салырга итфак кылдылар 

һҽм күлмҽген салдырып, үзен кое тҿбенҽ тҿшерделҽр, күлмҽген сорагач: 

"Унбер йолдыз, ай вҽ кояш бирсенлҽр" – дип кҿлделҽр, Без Йусуфка вҽхий 

кылдык: "Бу җҽфалардан, ҽлбҽттҽ, бер кҿнне котылырсың да сиңа кылган 

явызлыкларын үзлҽренҽ сҿйлҽрсең", – дип, лҽкин алар Йусуфка вҽхий 

кылганыбызны сизмилҽр. 

12|16|Вҽ шул кҿнне кич белҽн елашып аталарына килделҽр. 

12|17|Ҽйттелҽр: "Ий атабыз, без Йусуфны ҽйберлҽребез янында калдырып, 

үзебез йҿгерү ярышына киткҽн идек, без ҽйлҽнеп килгҽнче Йусуфны бүре 

ашаган, ий атабыз син безгҽ ышанмыйсың, гҽрчҽ без дҿрес сҿйлҽсҽк тҽ". 

12|18|Йусуфның күлмҽген ялган канга буяп аталарына китереп бирделҽр. 

Аталары ҽйтте: "Юк Йусуфны бүре ашамагандыр, бҽлки нҽфесегез бер хҽйлҽне 

сезгҽ яхшы итеп күрсҽткҽндер дҽ сез аны кылгансыз, инде миңа күркҽм 

сабырлык кирҽк! Сезнең хҽйлҽгезгҽ каршы Аллаһудан ярдҽм сорыймын". 

12|19|Йусуфны салган коега якын җиргҽ кҽрван килде, су ташучыларын коега 

су алырга җибҽрделҽр, сучы чилҽген коега тҿшерде вҽ Йусуф, чилҽккҽ 

ябышып, коедан чыкты, су ташучы юлдашларына ҽйтте: гаҗҽп бер матур 

угылдыр, нинди сҿенеч безгҽ. Бу бала сатлык мал, үзебез сатарбыз дип 

сҿйлҽштелҽр, ягъни коедан табылганлыгын бҿтен кҽрванга ҽйтмичҽ: "Кое 

янындагы кешелҽр Мысырга алып барып сатар ҿчен бирделҽр", – диделҽр, 

аларның кылган эшлҽрен Аллаһ белүче. 

12|20|Шул вакыт Йусуфның агалары килде һҽм Йусуфны аз акчага кҽрван 

кешелҽренҽ саттылар, Йусуфны сатканда да күңеллҽре һаман йомшармады, аны 

кызганмадылар, бҽлки сатып алучыларга тҿрлечҽ яманлап сҿйлҽделҽр. 

Кҽрванчылар Йусуфны Мысырга алып барып саттылар. Йусуфны Мысыр патшасының 

беренче вҽзире Ґҽзиз күп акчага сатып алды. 

12|21|Мысыр вҽзире Ґҽзиз хатыны Зҿлҽйхагҽ ҽйтте: "Бу баланың урынын 

күркҽм кыл, яхшы тҽрбиялҽ, шаять без аңардан файда күрербез, яки аны 

үзебезгҽ бала итҽрбез. Сатып алучы Ґҽзизгҽ сҿекле күрсҽткҽнебез кеби 

Йусуфны Мысыр җиренҽ урынлаштырдык, анда вҽзир кылмак вҽ тҿш юрау белемен 

ҿйрҽтмҽк ҿчен, Аллаһ үз эшендҽ галибдер, җиңүчедер телҽгҽнчҽ эш кылыр, 

лҽкин күбрҽк кешелҽр белмилҽр Аллаһу тҽгалҽнең затын вҽ сыйфатын. 

12|22|Йусуф үсеп бҽлҽгатькҽ ирешкҽч, Без аңа хикмҽт вҽ белем бирдек, ҽнҽ 

шулай яхшы эшлҽрне эшлҽүчелҽргҽ изге җҽза бирҽчҽкбез. 

12|23|Вҽзир хатыны Зҿлҽйха үз ҿеңдҽ Йусуфтан ялынып вҽ ялварып нҽфесе 

телҽгҽнне үтҽвен талҽп итте вҽ барча ишеклҽрне биклҽде һҽм ий Йусуф, кил 

минем яныма, мине мҽхрүм итмҽ диде. Йусуф ҽйтте: "Бу эштҽн Аллаһуга 

сыгынамын, тҽхкыйк тҽрбиячем Ґҽзиз миңа хҿрмҽт күрсҽтте, торачак җиремне 

күркҽм кылды, инде мин аңар ничек хыянҽт итим! Бу эшне кылсам залимлҽрдҽн 

булырмын бит, ҽлбҽттҽ, залимлҽр Аллаһ ґҽзабыннан котыла алмаслар". 

12|24|Тҽхкыйк Йусуфны үзенҽ якынлык кылдырырга телҽде Зҿлҽйхҽ, вҽ Йусуф 

та Зҿлҽйхҽгҽ касд кылган булыр иде, ҽгҽр Раббысының галҽмҽтлҽрен күрмҽгҽн 

булса, ягъни шул вакытта Аллаһ аңа атасын күз алдына китерде, ҽнҽ шулай 

галҽмҽт күрсҽттек Йусуфтан яман вҽ фҽхеш эшне җибҽрмҽк ҿчен, чҿнки ул 

Безнең ихлас колларыбыздан. 

12|25|Икесе дҽ ишеклҽргҽ таба йҿгерделҽр. Йусуф Зҿлҽйхҽдҽн котылыр ҿчен 

йҿгерде, Зҿлҽйхҽ Йусуфны чыгармас ҿчен артыннан йҿгерде, Йусуфның 

күлмҽгенең артыннан тотып үзенҽ тартты, күлмҽк ертылды. Йусуф ишеклҽргҽ 

килгҽндҽ бикле ишеклҽр Аллаһ кодрҽте белҽн ачыла бардылар. Шулай куышып 

ишек алдына чыксалар, Зҿлҽйхҽнең ире Ґҽзизгҽ очрадылар. Зҿлҽйхҽ үзенең 

иренҽ ҽйтте: синең хатыныңа яман касд кылган кешегҽ җҽзасы нҽрсҽ булыр? 

Ҽлбҽттҽ, тҿрмҽгҽ биклҽү яки рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр". 

12|26|Йусуф ҽйтте: "Зҿлҽйхҽ үзе телҽде минем аңа якынлык кылуымны. 

Йусуфның сүзен дҿреслҽп, Зҿлҽйхҽнең кардҽшлҽреннҽн бер сабый шҽһадҽт 



бирде вҽ ул сабый ҽйтте: "Ҽгҽр Йусуфның күлмҽге ал яктан ертылган булса 

Зҿлҽйхҽ сүзе дҿрес булыр, Йусуф сүзе ялган булыр. 

12|27|Ҽгҽр Йусуфның күлмҽге арт яктан ертылган булса, Зҿлҽйхҽ сүзе ялган 

булып, Йусуф сүзе дҿрес булыр". 

12|28|Кайчан Зҿлҽйхҽнең ире Йусуфның күлмҽгенең арттан ертылганын күргҽч, 

Зҿлҽйхҽгҽ ҽйтте: "Бу эш синең хҽйлҽң икҽн, ҽлбҽттҽ, сез хатынларның 

хҽйлҽсе олугъ". 

12|29|Ґҽзиз ҽйтте: "Ий Йусуф, бу эштҽн баш тарт, халыкка фаш итмҽ. Син 

Зҿлҽйхҽ тҽүбҽ ит, миннҽн гафу сора гҿнаһың ҿчен! Тҽхкыйк син 

хаталанучылардан булгансың". Бу эш Мысырга җҽелде, хатынлар бик күп 

сҿйлҽделҽр. 

12|30|Мысырда бер тҿрле хатынлар ҽйттелҽр: "Газизнең хатыны үзенең 

колыннан якынлык кылуын үтенгҽн вҽ аңа мҽхҽббҽте чиктҽн ашкан икҽн, без 

ул Зҿлҽйхҽне ачык азгынлыкта күрҽбез, чҿнки Ґҽзизне ташлап, колны сҿя 

башлаган". 

12|31|Зҿлҽйхҽ ул хатынларның гаеплҽп сҿйлҽгҽнлҽрен ишеткҽч, аларны 

кунакка чакырып кешелҽр җибҽрде вҽ алар ҿчен яхшы урынлар вҽ хуш тҽгамлар 

хҽзерлҽде, кунаклар килеп ашарга утыргач, һҽрберсенҽ үткен пычаклар бирде 

вҽ ҽйтте: "Ий Йусуф, ул хатынлар янына чык", – дип. Хатынлар Йусуфны 

күргҽч, бик олугъ эш санадылар вҽ янларына утыртырга телҽделҽр һҽм 

Йусуфтан күзлҽрен ала алмыйча, тагам кисҽбез дип, кулларын кискҽлҽп 

бетерделҽр вҽ ҽйттелҽр: "Аллаһ пакьтер, бу кеше түгелдер, бу һичкем 

түгел, мҽгҽр хҿрмҽтле фҽрештҽдер", – дип. 

12|32|Зҿлҽйхҽ ҽйтте: "Мине шуның хакында ґҽеп вҽ шелтҽ кылган кол, шул 

колдыр, дҿрес мин аның белҽн якынлык кылырга ҿстҽдем, лҽкин ул телҽмҽде, 

сакланды". Соңра Зҿлҽйхҽ хатынлардан үтенде: "Миңа якынлык кылырга 

ҿндҽгез", – дип, лҽкин хатынлар бар да Зҿлҽйхҽ телҽгҽнне телҽделҽр. 

Зҿлҽйхҽ ҽйтте: "Ҽгҽр мин ҽмер кылганны эшлҽмҽсҽ, ягъни якынлык кылмаса, 

ҽлбҽттҽ, зинданга салдырырмын, хурлыкка тҿшкҽн кешелҽрдҽн булыр". 

12|33|Йусуф ҽйтте: "Ий Рабби! Мине чакырган зинага караганда миңа зиндан 

яхшырак, ҽгҽр ул хатынларның хҽйлҽлҽрен миннҽн үзең бетермҽсҽң, ул 

вакытта мин аларга авышырмын вҽ ярамаган эшне эшлҽп җаһиллҽрдҽн 

булырмын". 

12|34|Йусуфның догасын Раббысы кабул кылды һҽм Йусуфтан ул хатынларның 

хҽйлҽсен җибҽрде, дҿреслектҽ Ул сүзлҽрне ишетүче вҽ хҽллҽрне белүче. 

12|35|Йусуфның күлмҽге арттан ертылганлыгын вҽ сабый баланың шҽһадҽт 

биргҽнен һҽм хатынларның кулларын кискҽннҽрен күргҽч, Йусуфның ґҽебе 

юклыгы барчаларына да ачыкланды, шулай булса да азга гына Йусуфны 

зинданга салырга булдылар. 

12|36|Вҽ аның белҽн бергҽ ике егет тҽ зинданга керде. Берсе хҽмер ясаучы, 

икенчесе – икмҽкче иде, алар тҿш күрделҽр. Аларның берсе ҽйтте: "Мин 

тҿшемдҽ хҽмер сыкканымны күрдем". Вҽ икенчесе ҽйтте: "Мин тҿшемдҽ икмҽк 

күтҽреп йҿрегҽнемне күрдем, ул күтҽргҽн икмҽгемнҽн кошлар ашый имеш. Ий 

Йусуф ул тҿшнең тҽгъбире нҽрсҽ безгҽ сҿйлҽп бир? Тҽхкыйк без сине яхшы 

кеше дип белҽбез". 

12|37|Йусуф ҽйтте: "Мин сезгҽ башта, ашый торган ризыкларыгыз алдыгызга 

килмҽс борын, ул ризыкларның нинди ризык икҽнлеге белҽн хҽбҽр бирермен, 

бу эшем вҽ тҿшкҽ тҽгъбир ясавым Раббымның ҿйрҽтүе белҽндер, тҽхкыйк мин 

Аллаһуга һҽм дҽ ахирҽткҽ ышанмаган кешелҽрне ташладым, алардан киселдем. 

12|38|Вҽ мин кердем ата-бабаларым Ягькуб, Исхак, Ибраһимлҽр диненҽ, 

Аллаһуга берҽр мҽхлукны тиңдҽш итү безнең ҿчен һич тҽ дҿрес вҽ лаек 

түгел. Ошбу хак диндҽ булуыбыз безгҽ вҽ башка кешелҽргҽ Аллаһуның 

юмартлыгы вҽ рҽхмҽте, лҽкин күп кешелҽр бу зур нигъмҽт дип белмилҽр һҽм 

Аллаһуга шҿкер итмилҽр. 



12|39|Йусуф ҽлеге тҿш күрүче ике егетне башта вҽгазьлҽргҽ телҽде һҽм 

аларга ҽйтте: "Ий зиндандагы ике иптҽшем! Ясалма күп илаһҽлҽргҽ гыйбадҽт 

кылу хҽерлеме? Яки һич тиңдҽше булмаган бҿтен мҽхлукның хуҗасы вҽ кодрҽт 

иясе бер генҽ Аллаһуга гыйбадҽт кылу хҽерлеме? Ҽлбҽттҽ, бер генҽ Аллаһуга 

гыйбадҽт итү хҽерле. 

12|40|Сез бер Аллаһуга гыйбадҽт кылмыйсыз, мҽгҽр үзегез вҽ аталарыгыз 

илаһҽ дип исем биргҽн һичнҽрсҽгҽ ярамый вҽ файда бирми торган сынымларга 

гыйбадҽт кыласыз, ул сынымларга гыйбадҽт кылуның дҿреслеге ҿчен Аллаһ һич 

дҽлил иңдергҽне юк, бу хакта хҿкем итмҽк фҽкать Аллаһуга гына хастыр, 

башка затның хҿкеме хҿкем түгелдер, Ул – Аллаһ үзеннҽн башкага гыйбадҽт 

кылмаска ҽмер кылды, бу ислам дине – хак дин, лҽкин күп кешелҽр 

белмилҽр". 

12|41|Ий зиндандагы ике иптҽшем, инде күргҽн тҿшегезгҽ тҽгъбир кылам: 

ҽмма берегез зинданнан чыгып ҽүвҽлге урынында хҽмер ясаучы булыр, ҽмма 

икенчегезне асарлар вҽ башын кошлар ашар. Егетлҽр: "Без тҿш күрмҽдек, 

уйнап кына ҽйткҽн идек", – диделҽр. Йусуф ҽйтте: "Сез сорадыгыз -мин 

җавап бирдем, ҽлбҽттҽ, эш мин тҽгъбир кылганча булыр". 

12|42|Егетлҽрдҽн берсе котыла дип зан кылганына, ягъни хҽмерчегҽ Йусуф 

ҽйтте: "Зинданнан чыккач, патшага минем хаксыз зинданда ятканымны сҿйлҽ, 

мине чыгарсын". Йусуфны патшасына ҽйтергҽ шайтан егеткҽ оныттырды, янҽ 

Йусуф ничҽ еллар зинданда калды. 

12|43|Бервакыт патша үзенең дусларына ҽйтте: "Мин тҿшемдҽ җиде симез сыер 

күрдем, аларны җиде арык сыерлар ашый, имеш, дҽхи җиде кипкҽн башаклар вҽ 

җиде яшел башаклар күрдем. Ий җҽмҽгать, ҽгҽр тҿш юрый белсҽгез, минем 

тҿшемне юрагыз, тҽгъбир итегез!" 

12|44|Патшаның дуслары ҽйттелҽр: "Бу тҿш саташу гына, без андый саташу 

тҿшлҽрнең тҽгъбирен белмибез". 

12|45|Зинданнан чыккан хҽмерче, аңардан патшага ҽйтергҽ үтенеп калган күп 

еллардан соң Йусуфның сүзен исенҽ тҿшереп, патшага ҽйтте: "Мине зинданга 

җибҽрегез, аннан кайтып бу тҿшнең тҽгъбирен сезгҽ сҿйлҽрмен", җибҽрделҽр, 

Йусуф янына барды. 

12|46|Ий дҿрес сҿйлҽүче Йусуф! Син безгҽ җиде симез сыер хакында җавап 

бир, ул симез сыерларны җиде арык сыерлар ашый, дҽхи җиде яшел башак вҽ 

җиде кипкҽн башак хакында безгҽ җавап бир? Шаять мин Мысыр халкына кайтып 

җавабыңны сҿйлҽрмен, шаять алар да кадереңне белеп зинданнан чыгарырлар. 

12|47|Йусуф ҽйтте: "Җиде ел тоташтан иген чҽчегез, җиде елда уңыш яхшы 

булыр, алган уңышны сукмыйча башагы вҽ саламы белҽн кибҽндҽ сакларсыз, 

мҽгҽр үзегез ашар хҽтле генҽ сугып алырсыз. 

12|48|Моның соңында җиде ел ачлык еллары килер, уңышлы җиде елда җыйган 

игенлҽрегез җиде ачлык елларында ашалып бетҽр, мҽгҽр орлык ҿчен саклаган 

аз гына игенлҽрегез калыр. 

12|49|Соңра ачлык еллардан соң бер ел килер, ул елда яңгырлар явар 

кешелҽргҽ игенлҽр вҽ җимешлҽр үсҽр һҽр җҽһеттҽн иркен булыр, җимешлҽр 

сыгып, шҽрҽблҽр ясарлар". 

12|50|Патша ҽйтте: "Ул тҿш юраучы кешене зинданнан чыгарып миңа 

китерегез!" Чакыручы илче Йусуф янына килгҽч, Йусуф илчегҽ ҽйтте: "Бар 

патшаңа кайтып ҽйт, мине күреп кулларын кискҽн хатынларның миңа карата 

фикерлҽрен белсен. Хатынларның хҽйлҽсе вҽ минем хаксыз рҽнҗетелгҽнем 

ачыклансын ҿчен! Тҽхкыйк минем Раббым аларның хҽйлҽлҽрен белҽ. 

12|51|Патша ҽйтте хатынларны җыеп: "Йусуф хакында фикерегез ничек, аның 

белҽн якынлык кылырга телҽгҽн вакытыгызда ґҽеп аңардамы яки сездҽме? 

Хатынлар ҽйттелҽр: "Аллаһ сакласын, без Йусуфта бер явызлык та күрмҽдек, 

ул пакьтер. Ґҽзиз хатыны Зҿлҽйхҽ ҽйтте: "Менҽ хҽзер хаклык ҿскҽ чыкты, 



Йусуфның миңа якынлык кылуын мин үзем ҿстҽдем, ҽмма Йусуф хыянҽт итмҽде, 

аның сүзлҽре хак". 

12|52|Ул хатынларның минем дҿреслегем белҽн шҽһадҽт бирүлҽре – үзе юк 

чагында хатынына хыянҽт итмҽгҽнлегемне Ґҽзиз белсен ҿчендер һҽм 

хыянҽтчелҽрнең хҽйлҽсен Аллаһ юлга салмаганлыгын белсенлҽр ҿчен. 

12|53|Ҽмма шулай да булса нҽфесемне дҿреслҽмим, чҿнки нҽфес явызлыкка 

ҿндидер, мҽгҽр нҽфес ҿндҽгҽн явыз эшлҽрдҽн котылыр Раббым рҽхмҽт кылган 

кешелҽр генҽ. Ҽлбҽттҽ, минем Раббым ярлыкаучы вҽ рҽхмҽтле. 

12|54|Патша ҽйтте: "Китерегез миңа ул Йусуфны, үземҽ юлдаш итҽргҽ аны 

тҿрмҽдҽн чыгарырмын", патша Йусуф белҽн сҿйлҽшкҽч хакыйкать хҽлне белгҽч, 

ҽйтте: "Бүген син имин булганың хҽлдҽ безнең янда торырсың". 

12|55|Йусуф ҽйтте: "Мине игенчелек эшлҽренҽ хуҗа итеп куй, ҽлбҽттҽ, мин 

игенлҽрне үстерҽ һҽм саклый белҽмен, яхшы саклармын". 

12|56|Ҽнҽ шулай Йусуфка Мысыр җирендҽ иркенлек бирдек, ул җирдҽ кайда 

телҽсҽ шунда урынлашыр. Рҽхмҽтебезне телҽгҽн кешелҽребезгҽ шулай бирҽбез, 

изге гамҽллҽр кылучыларның ҽҗерен һич җуймабыз. 

12|57|Иман китереп, бҿтен эшлҽрдҽ Аллаһуга тҽкъвалык кылган хак 

мҿэминлҽргҽ ахирҽт нигъмҽтлҽре дҿнья нигъмҽтлҽреннҽн яхшырак. 

12|58|Ачлык еллары башлангач, Йусуфның агалары Кҽнган шҽһҽреннҽн Мысырга 

ашлык алырга килделҽр, ашлык сорар ҿчен Йусуф янына керделҽр, Йусуф 

аларны таныды, ҽмма агалары Йусуфны танымадылар. Йусуф алардан сорашты: 

сез ничҽ кардҽш, сез кем балалары, иген сездҽ дҽ юкмы, атагыз ни хҽлдҽ? 

Алар җавап бирделҽр: без Ибраһим нҽселеннҽн Ягькуб пҽйгамбҽр балаларыбыз, 

барчабыз унике идек, Йусуф исемле кардҽшебезне бүре ашады, Бинямин исемле 

кече кардҽшебез атабыз янында калды без моңда унау килдек. 

12|59|Йусуф аларга сҽфҽр җиһазларын хҽзерлҽп һҽрберсенҽ бер дҿя йҿге 

ашлык биргҽч ҽйтте: "Атагыз янында калган кече кардҽшегезне миңа алып 

килерсез. Күрҽсез бит, мин үлчҽүне хыянҽтсез гадел үлчимен һҽм 

мосафирлҽрне кабул итүчелҽрнең хҽерлесемен. 

12|60|Ҽгҽр ул кардҽшегезне алып килмҽсҽгез, миндҽ сезнең ҿчен ашлык 

булмас һҽм миңа якын да килмҽгез!" 

12|61|Ҽйттелҽр: "Ярый, атасыннан сорарбыз аны, ҽлбҽттҽ, без ул эшне эшли 

алабыз вҽ эшлҽрбез". 

12|62|Йусуф үзенең хезмҽтчелҽренҽ ҽйтте: "Боларның ашлык ҿчен биргҽн 

акчаларын үзлҽренҽ белдермичҽ йҿклҽренҽ яшереп куегыз, ҿйлҽренҽ кайткач 

ул акчаларны, шаять, табып һҽм танып алырлар һҽм шул акчалары белҽн, 

шаять, янҽ минем яныма ашлык алырга килерлҽр". Һҽм хезмҽтчелҽр шулай 

эшлҽделҽр. 

12|63|Аталарына кайткач ҽйттелҽр: "Ий атабыз, безгҽ хҽзер Мысырдан ашлык 

сатып алу тыелды, ягъни ашлык хуҗасы: "Кече кардҽшегез Биняминне алып 

килмҽсҽгез, сезгҽ ашлык бирмим", – диде, Биняминне безнең белҽн җибҽр 

ашлык алып кайтырбыз һҽм Биняминне сакларбыз". 

12|64|Аталары ҽйтте: "Бинямин хакында мин сезгҽ кичек ышаныйм? Моннан 

элек Йусуф хакында ышандым да, ҽ нҽрсҽ эшлҽдегез? Шуның ҿчен сезгҽ аны 

бирмим, саклау йҿзеннҽн Аллаһ хҽерледер, Аңарга тапшырдым, вҽ Ул шҽфкать 

итүчелҽрнең иң шҽфкатьлерҽге". 

12|65|Йҿклҽрен ачкач, ашлык ҿчен биргҽн акчаларын йҿклҽрендҽ таптылар – 

үзлҽренҽ кире кайтарылган. Ҽйттелҽр: "Ий атабыз, ялган сҿйлҽмибез, ошбу 

акча – ашлык ҿчен биргҽн акчабыз кире үзебезгҽ кайтарылган, Биняминне 

безнең белҽн җибҽр, Мысырга барыйк, ҿй җҽмҽгатьлҽребезгҽ ашлык алып 

кайтырбыз һҽм Биняминне дҽ сакларбыз, ҽгҽр Бинямин дҽ барса, бер дҿя йҿге 

ашлыкны артык алырбыз, ашлык хуҗасы вҽзир ҿчен бер дҿя йҿге бик аз нҽрсҽ, 

авырсынмас бирер". 



12|66|Аталары ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, Биняминне сезнең белҽн җибҽрмҽмен, сҽламҽт 

кайтарып үземҽ тапшырырга Аллаһ исеме белҽн ант итеп вҽгъдҽ биргҽнегезгҽ 

чаклы". Биняминне сҽламҽт алып кайтып тапшырырга вҽгъдҽлҽрен биргҽч, 

аталары ҽйтте: "Безнең сҿйлҽшкҽн сүзлҽребезне Аллаһ күзҽтүчедер". 

12|67|Аталары ҽйтте: "Ий угылларым, Мысырга җиткҽч барыгыз да бер 

капкадан кермҽгез, тҿрлегез тҿрле капкалардан керегез! Аллаһудан килгҽн 

бҽла-каза хакында бер ни белергҽ дҽ, сезгҽ ярдҽм итҽргҽ дҽ хҽлемнҽн 

килмидер, һҽр эш ҿстеннҽн хҿкем йҿретмҽк Аллаһуга хастыр, шуңа баш июдҽн 

башка чара юк, мин Аллаһуга тҽвҽккҽл иттем һҽм тҽвҽккҽл итүчелҽр Аллаһуга 

гына тҽвҽккҽл итсенлҽр!" 

12|68|Алар Мысырга җитеп, аталары ҽйткҽнчҽ тҿрлесе тҿрле капкадан кергҽн 

заманда аталары Ягькубның сүзе аларга Аллаһудан килгҽн каза хакында һич 

файда бирмҽде, мҽгҽр Ягъкубның күңелендҽге телҽге генҽ үтҽлде, тҽхкыйк ул 

Без ҿйрҽткҽн нҽрсҽлҽрне белүче, шуның ҿчен балаларын шулай вҽгазь кылды 

лҽкин күп кешелҽр белмилҽр эшнең яшерен серлҽрен. 

12|69|Бар да җыелып Йусуф янына керделҽр. Йусуф кунакларны сыйларга 

телҽде һҽм алты савыт белҽн аш китертеп, һҽр савыттан икешҽр-икешҽр 

ашыйсыз диде, һҽм агалары һҽр савыттан икешҽрлҽп ашый башладылар, Бинямин 

бер савытка бер үзе генҽ калды һҽм елап җибҽрде. Йусуф кереп, ий 

Кҽнганнан килгҽн егет, ни булды ник елыйсың дип сорагач, Бинямин: "Йусуф 

исемле туганым бар иде, ул исҽн булса аның белҽн бергҽ ашаган булыр идек, 

дип Йусуфны сагынып елыйм", – диде. Йусуф, алай булгач, без синең белҽн 

кардҽш булырбыз, ҽйдҽ икҽү бергҽ ашыйк, дип, пҽрдҽ артына алып керде һҽм 

икесе бер савыттан ашадылар һҽм Бинямингҽ үзен танытты, мин синең 

кардҽшең Йусуфмын дип кочаклады вҽ кардҽшлҽрең безгҽ кылган начарлыклары 

ҿчен кайгырмагыл, Аллаһ безне ташламады, диде. Аннары Йусуф Биняминне 

алып калыр ҿчен хҽйлҽ корды: "Ий Бинямин, сине алып калыр ҿчен бер хҽйлҽ 

уйладым ки, бер бҽһалы савытны синең йҿгеңҽ яшереп куярбыз да аннары 

"савыт югалды", дип, игълан итҽрбез, тентегҽндҽ савыт синең йҿгеңнҽн 

чыгар да, аннары сине карак исеме белҽн кол итеп алып калырбыз диде. Бу 

хҽйлҽгҽ Бинямин дҽ риза булды һҽм шулай эшлҽделҽр. 

12|70|Агаларының нҽрсҽлҽрен хҽзерлҽгҽч, ягъни ашлыкларын үлчҽп дҿялҽргҽ 

йҿклҽгҽч Йусуф, Биняминнең йҿгенҽ бер алтын савытны яшереп куйдырды вҽ 

шул хҽлдҽ юлга чыгып киттелҽр, соңра Йусуфның хезмҽтчелҽреннҽн берсе 

артларыннан барып: "Ий кҽрван кешелҽре! Сез патшаның савытын урлагансыз", 

– дип кычкырды. 

12|71|Йусуфның агалары кычкыручыга каршы килеп: "Нҽрсҽ югалттыгыз", – 

сорадылар. 

12|72|Ҽйттелҽр: "Патшаның савытын югалттык, аны табып китергҽн кешегҽ бер 

дҿя йҿге ашлык бирелҽ вҽ ул ашлыкны тапшырырга мин ҿстемҽ аламын". 

12|73|Ҽйттелҽр: "Үзегез белҽсез, валлаһи без Мысыр җиренҽ бозыклык 

кылырга килмҽдек һҽм без караклар да түгелбез". 

12|74|Артларыннан килүчелҽр ҽйттелҽр: "Ҽгҽр урламадык дигҽн сүзегез ялган 

булса, ягъни савыт сездҽн табылса, урлаучының җҽзасы нҽрсҽ булыр?" 

12|75|Ҽйттелҽр: "Аның җҽзасы шул булыр ки, савыт кем йҿгеннҽн табылса, 

шул кеше үзе патшага кол булыр. Залимнҽргҽ без мҿселманлар шундый җҽза 

бирҽбез. Йҿклҽрен тентү ҿчен барын да борып, Йусуф алдына алып килделҽр. 

12|76|Йусуф Биняминнҽн башка кардҽшлҽренең йҿклҽреннҽн башлады тентүне, 

соңра савытны Бинямин йҿгеннҽн табып алды. Шулай итеп, Бинямин, урлаган 

исемен күтҽреп, Йусуф кулында калды. Кардҽшен алып калыр ҿчен Без Йусуфка 

шулай хҽйлҽ кылдырдык, Мысыр патшасының дине хҿкеменчҽ Йусуф кардҽшен 

алып калырга кадир түгел иде, чҿнки аның динендҽ каракны кол итеп алып 

калырга ярамый иде. Ҽмма Ягькуб г-м шҽригатеңдҽ каракны кол итеп алу 

хҿкеме бар иде, шуның ҿчен Йусуф урлаучының җҽзасын кардҽшлҽреннҽн 



ҽйттерде. Лҽкин Йусуф Аллаһ телҽге белҽн хҽйлҽ кылды, Үзебез телҽгҽн 

кешене гыйлем вҽ хикмҽт белҽн дҽрҽҗҽлҽргҽ күтҽрербез, һҽр белем иясе 

кешедҽн ҿстен белемле кеше булыр. 

12|77|Кардҽшлҽре ҽйттелҽр: "Бинямин урласа урлар, шул аларда ул гадҽт 

бар, моннан элек аның кардҽше Йусуф та урлаган иде. Йусуф аларның 

сүзлҽренҽ җавап бирмичҽ күңелендҽ саклады вҽ күңеленнҽн ҽйтте: "Сез 

Йусуфка караганда яманыраксыз, сезнең миңа ялган ялалар япканыгызны 

Аллаһу тҽгалҽ белҽ". 

12|78|Йусуфка ҽйттелҽр: "Ий Ґҽзиз, аның ҿйдҽ карт атасы бар, аның урынына 

безнең беребезне алып кал, аны җибҽр! Тҽхкыйк без сине изгелек кылучы дип 

белҽбез". 

12|79|Йусуф ҽйтте: "Аллаһ сакласын урламаган кешене алып калудан, савытны 

кем йҿгеннҽн таптык, фҽкать шул кешене генҽ алып калабыз, ҽгҽр башка 

кешене алып калсак залимлҽрдҽн булырбыз". 

12|80|Биняминне алудан ҿметсез булгач, аулакта киңҽш итҽр ҿчен аерылып 

чыктылар. Олугълары ҽйтте: "Белҽсезме, Биняминне сҽлҽмҽт кулына 

тапшырырга атагыз сездҽн Аллаһ исеме белҽн ґҽһед алды, вҽ моннан элек 

Йусуф хакында чиктҽн тыш эш кылган идегез инде, ни күзебез белҽн вҽ ни 

битебез белҽн атабызга кайтып күренербез? Мысыр җиреннҽн бер адым 

атламыймын, ягъни кайтмыймын атамнан кайтырга рҿхсҽт булганга чаклы, яки 

Бинямин хакында Аллаһудан бер хҽерле хҿкем булганчы, Ул – Аллаһ 

хҽкимлҽрнең хҽерлесе". Шуннан соң Йусуф янына барып, гаять гайрҽтлҽнде, 

Биняминне алырга бик каты тырышты, лҽкин барып чыкмады. 

12|81|Йусуф ҽйтте: "Атагыз янына кайтыгыз, аңа ҽйтегез: ий атабыз, угълың 

бер савыт урлады, без фҽкать белгҽнебез һҽм күргҽнебез белҽн шҽһадҽт 

бирҽбез ки, Биняминнең йҿгеннҽн бер алтын савыт чыкты, без гаепне белҽ 

алмыйбыз. 

12|82|Безгҽ ышанмасаң без булган Мысыр шҽһҽре кешелҽреннҽн сорагыл һҽм 

безгҽ очраган вҽ хҽллҽребезне күргҽн кҽрван кешелҽреннҽн сорагыл! Без, 

ҽлбҽттҽ, бу сүзлҽрне дҿрес сҿйлибез". 

12|83|Аталары ҽйтте: "Юк, дҿрес сҿйлҽмисез, бҽлки нҽфесегез бер яман эшне 

яхшы итеп күрсҽткҽндер дҽ, ҽ сез ул эшне Бинямингҽ япкансыз, инде миңа 

күркҽм сабырлык ляземдер. Аларның барчасын Аллаһ миңа китерер дип ҿмет 

итҽмен. Шиксез, Аллаһу тҽгалҽ аларның кайда икҽнен белҽ һҽм белеп хҿкем 

йҿртҽ". 

12|84|Ягъкуб г-м ачуланып алардан китте вҽ ҽйтте: "Йусуфым ҿчен ни олугъ 

хҽсрҽт!" Вҽ каты хҽсрҽт белҽн Йусуф ҿчен елап, ике күзенҽ ак тҿшеп 

сукыраймыш иде, шулай булса да һичкемгҽ зарланмады сабыр итте. 

12|85|Ҽйттелҽр: "Ий атабыз, валлаһи син һаман Йусуфны сҿйлисең, болай 

булсаң аның ҿчен сырхау булырсың яки һҽлак булырсың!" 

12|86|Аталары ҽйтте: "Тҽхкыйк мин кайгымны вҽ сагышымны Аллаһуга шикаять 

кыламын, сезгҽ түгел, Аллаһ белдерүе белҽн мин сез белмҽгҽн нҽрсҽлҽрне 

белҽмен. 

12|87|Ий угылларым, Мысыр шҽһҽренҽ барып Йусуф турында вҽ кардҽше турында 

сораштырып карагыз, алар хакында берҽр хҽбҽр булмасмы, Аллаһ рҽхмҽтеннҽн 

ҿметегезне ҿзмҽгез! Дҿреслектҽ мҿэминлҽр Аллаһ рҽхмҽтеннҽн ҿмет ҿзмилҽр, 

мҽгҽр кҽферлҽр ҿметсез булалар". 

12|88|Алар Мысырга барып, Йусуф янына кереп ҽйттелҽр: "Ий Ґҽзиз! Безгҽ вҽ 

ҿй җҽмҽгатьлҽребезгҽ бик каты ачлык иреште, менҽ сезгҽ тҿрле акчалар 

китердек, саф кҿмештҽн генҽ китерергҽ кҿчебез җитмҽде, акчабызга карата 

безгҽ ашлык үлчҽп бир һҽм мҿмкин булса садака итеп тҽ бир вҽ һҽм 

Биняминне дҽ биреп җибҽр, атабыз аның ҿчен бик хҽсрҽтлҽнҽ! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

садака бирүчелҽргҽ изге җҽзалар бирер. Моннан соң Йусуфның күңеле 

йомшарды вҽ үзен танытырга һҽм серлҽрне ачарга телҽде. 



12|89|Ҽйтте: "Белҽсезме, хҽтерегездҽме? Йусуфка вҽ аның кардҽше Бинямингҽ 

җаһиллек белҽн нилҽр кылдыгыз?" 

12|90|Сорадылар: "Син ҽллҽ Йусуфмы?" Йусуф ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, мин Йусуфмын, 

ошбу минем кардҽшем Биняминдер, тҽхкыйк Аллаһ безгҽ нигъмҽт вҽ дҽрҽҗҽлҽр 

бирде. Берҽү Аллаһуга тҽкъвалык кылып башына килгҽн бҽла-казаларга сабыр 

итсҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ яхшы эшлҽрнең ҽҗерен җуймый". 

12|91|Куркып калтырап ҽйттелҽр: "Ий Йусуф, валлаһи сине Аллаһ безгҽ 

ихтыярлы вҽ баш кылды, шиксез, без хаталанучылардан булдык". 

12|92|Йусуф ҽйтте: "Бүген сезне гаеплҽп битҽрлҽү юк, курыкмагыз, мин 

сезне хҿкем итмим. Кылган гҿнаһларыгызны Аллаһ ярлыкасын, Ул бик 

шҽфкатьле вҽ рҽхимле! 

12|93|Минем ошбу күлмҽгемне алып кайтып атамның йҿзенҽ ябыгыз, шуннан соң 

атамның күзлҽре ачылыр, күрҽ башлар, вҽ атамны һҽм барча 

җҽмҽгатьлҽрегезне җыеп Мысырга минем хозурыма килегез!" 

12|94|Угылларының кҽрваны Мысырдан чыгып киткҽч, аталары Ягъкуб Кҽнгандҽ 

ҽйтте: "Ҽгҽр картлыгыннан саташып сҿйли дип ґҽеплҽмҽсҽгез, мин сезгҽ бер 

хҽбҽр ҽйтҽм ки, мин Йусуф углымның исен сизҽмен, исҽн икҽн". 

12|95|Янындагылар ҽйттелҽр: "Валлаһи син искечҽ һаман Йусуф белҽн 

саташасың, белеп сҿйлҽмисең". 

12|96|Кҽрван Кҽнган шҽһҽренҽ кайтып җиткҽч, күлмҽкне кулына тотып, 

шатлыклы Йусуф хҽбҽрен китерүче бер углы атасы янына кереп, күлмҽкне 

атасының йҿзенҽ куйды һҽм атасының күзлҽре ачылды, күрҽ торган булды. Шул 

вакыт Ягъкуб г-м ҽйтте: "Мин сезгҽ ҽйтмҽдемме Аллаһ белдерүе белҽн сез 

белмҽгҽн нҽрсҽлҽрне белҽмен дип?" 

12|97|Угыллары ҽйттелҽр: "Ий атабыз! Тҽхкыйк без хаталык кылдык вҽ 

гҿнаһлы булдык, инде безне гафу ит! Һҽм безнең ҿчен Аллаһудан ярлыкау 

ҿстҽгел!" 

12|98|Аталары ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, мин сезнең ҿчен Аллаһудан истигъфар 

кылырмын. Тҽхкыйк Ул – Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт итүче. Шуннан соң 

барчасы җыелып, җитмеш ике җан Мысыр шҽһҽренҽ күчеп киттелҽр. 

12|99|Барып җитеп Мысыр шҽһҽренҽ кергҽндҽ Йусуф каршы алды һҽм ата-анасын 

кочаклады вҽ ҽйтте: "Һҽр бҽла-казадан имин булган хҽлдҽ, Аллаһ телҽсҽ, 

Мысыр шҽһҽренҽ керегез!" 

12|100|Йусуф үзенең Мҽнзилендҽ ата-анасын хҿрмҽтлҽп тҽхеткҽ утыртты, 

аннары Йусуфны зурлап шҿкер йҿзеннҽн барчасы сҽҗдҽгҽ егылдылар, вҽ Йусуф 

ҽйтте: "Ий атам, күп еллар элек күргҽн тҿшемнең тҽэвиле ошбудыр, тҽхкыйк 

Раббым бу тҿшемне дҿрес кылды вҽ тҽхкыйк Раббым миңа ихсан кылды, мине 

зинданнан чыгару белҽн вҽ сезне сҽхрҽдҽн Мысырга китерү белҽн минем белҽн 

кардҽшлҽрем арасына шайтан вҽсвҽсҽ белҽн дошманлыкны салганы соңында, 

тҽхкыйк Раббым телҽгҽн нҽрсҽсен шҽфкать белҽн кылучы, ҽлбҽттҽ, Ул белүче 

вҽ тиешенчҽ эш кылучы. 

12|101|Йҽ Рабби, син миңа Мысыр байлыгын бирдең вҽ тҿш юрауны ҿйрҽттең. 

Йҽ Раббым, син җир вҽ күклҽрне яратучысың, дҿньяда һҽм ахирҽттҽ син миңа 

ярдҽмчесең. Йҽ Рабби, мҿселман хҽлемдҽ җанымны ал һҽм мине изге кешелҽргҽ 

тоташтыр!" 

12|102|Ий Мухҽммҽд г-м, бу Йусуф кыйссасы сиңа гаеп хҽбҽрлҽрдҽн, Без аны 

сиңа вҽхий кылабыз, Йусуфның кардҽшлҽре хҽйлҽ кылып Йусуфны коега салырга 

киңҽш иткҽн вакытларында син алар янында юк идең. Шулай булгач, Йусуф 

кыйссасын сҿйлҽвегез пҽйгамбҽрлегегезгҽ дҽлилдер. 

12|103|Лҽкин син никадҽр тырышсаң да күп кешелҽр иман китермҽслҽр. 

12|104|Иман китерүлҽре ҿчен син алардан дҿнья малын сорамыйсың, ул Коръҽн 

барча галҽм вҽгазьдҽн башка нҽрсҽ түгел. 



12|105|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ күпме галҽмҽтлҽр бар – Аллаһуның барлыгына һҽм 

берлегенҽ шуларны күреп-үтеп йҿрилҽр, лҽкин гыйбрҽтлҽнүдҽн баш тарталар, 

һич игътибарга алмыйлар. 

12|106|Аларның күбрҽге иман китермҽслҽр, мҽгҽр иман китерсҽлҽр кемне, 

нҽрсҽне булса да Аллаһуга тиңдҽш кылып мҿшрик булырлар. 

12|107|Ҽйҽ алар имин булырлармы Аллаһуның кҿйдергүче ґҽзабы аларга 

килүдҽн, яки искҽрмҽстҽн кыямҽт кҿне килүдҽн имин булырлармы? 

12|108|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҽйт: "Бу Коръҽн күрсҽткҽн юл минем юлымдыр, мин 

шул юл белҽн күреп-белеп кешелҽрне Аллаһуга чакырамын һҽм миңа ияргҽн 

мҿэминлҽргҽ шул юл белҽн барыл күреп-белеп кешелҽрне Аллаһуга чакыралар, 

вҽ Аллаһу тҽгалҽне һҽр кимчелектҽн пакь дип белҽмен һҽм мин мҿшриклҽрдҽн 

түгелмен." 

12|109|Синнҽн элек җибҽргҽн пҽйгамбҽрлҽребез дҽ үз шҽһҽрлҽреннҽн 

ирлҽрдер. Без аларга аятьлҽребезне вҽхий кыладыр идек. Югыйсҽ, фҽрештҽ 

түгел иделҽр. Ҽйҽ алар җир ҿстендҽ сҽяхҽт кылып йҿрмилҽрме? Ҽгҽр 

йҿрсҽлҽр, күрер иделҽр ҽүвҽлге кҽферлҽрнең ахыры ничек булганын. Иман 

китереп Аллаһуга тҽкъвалык кылган кешелҽргҽ ахирҽт йорты хҽерледер, ҽйҽ 

шуны аңлый алмыйсызмы? 

12|110|Хҽтта ки ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽр, ҿммҽтлҽренең иманга килүлҽреннҽн 

ҿметлҽрен ҿзсҽлҽр вҽ кҽферлҽрнең, болар пҽйгамбҽр түгеллҽр, ялганчылар 

дигҽннҽрен белсҽлҽр, ул пҽйгамбҽрлҽргҽ Безнең ярдҽмебез килер булды, 

телҽгҽн кешелҽребезне һҽлакҽттҽн коткарырбыз, вҽ кҽферлҽргҽ Безнең 

ґҽзабыбыз килсҽ, һич кире кайтарылмас. 

12|111|Сҿйлҽнгҽн ошбу Йусуф г-м кыйссасында, ҽлбҽттҽ, гакыл иялҽренҽ 

гыйбрҽтлҽр бар. Коръҽн Аллаһ исеменнҽн сҿйлҽнгҽн ялган сүз түгел, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһу тҽгалҽнең үзенең сүзе, үзеннҽн элек иңдерелгҽн китапларны 

дҿреслҽп иңдерелгҽн хак китаптыр вҽ һҽрнҽрсҽнең хҿкемен бҽян итеп 

иңдерелмештер вҽ иман китергҽн кешелҽргҽ һидҽят һҽм рҽхмҽт булсын ҿчен 

иңдерелде. 

13|1|Ҽлиф лҽм мим ра. Ошбу – аятьлҽр Аллаһудан иңгҽн Коръҽн Кҽрим 

аятьлҽредер. Вҽ Раббыңнан сиңа иңдерелгҽн китап, ҽлбҽттҽ хак, лҽкин 

кешелҽрнең күбрҽге иман китермилҽр. 

13|2|Үзегез дҽ күрҽсез, бер нинди терҽксез күклҽрне күтҽрүче зат Аллаһ, 

соңра ґҽрешкҽ касд кылды һҽм кояш вҽ айны үзенҽ буйсындырды, Аллаһ 

билгелҽгҽн вакыткача йҿрерлҽр. Барча эш белҽн үзе җитҽкчелек итҽр, вҽ һҽр 

дҽлилне Коръҽн белҽн бҽян кылыр, шаять, ахирҽттҽ Раббыгыз хозурына барып 

басачагыгызга ышанырсыз! 

13|3|Ул – Аллаһ яратты җирне вҽ анда зур таулар һҽм дҽрьялҽрне бар итте 

һҽм дҽ һҽр җимешлҽрдҽн ике тҿрлене яратты. Кич караңгылыгы белҽн кҿннең 

яктылыгын каплар, юк итҽр. Күрсҽтелгҽн бу нҽрсҽлҽрдҽ, ҽлбҽттҽ, фикер 

иялҽренҽ галҽмҽтлҽр бар. 

13|4|Җир шары тҿрле кисҽклҽрдҽн тора, мҽсҽлҽн: бер ҿлеше су, бер ҿлеше 

игенлек, бер ҿлеше тау – урманлык вҽ бер ҿлеше комлык-сазлык, Аллаһ шулай 

тҿзегҽн вҽ җимеш бакчалары, игенлҽр, икешҽрлҽп вҽ ялгыз үскҽн хҿрмҽ 

агачлары – барчасы бер су белҽн сугарылалар, ашауда тҽме белҽн берсен 

икенчесеннҽн артык кылырбыз. Гакылларын эшлҽткҽн кешелҽр ҿчен бу 

нҽрсҽлҽрне яратуда Аллаһуның берлегенҽ, ҽлбҽттҽ, дҽлиллҽр бар. 

13|5|Ҽгҽр син аларның кыямҽт кҿненҽ ышанмауларына гаҗҽплҽнсҽң, бигрҽк тҽ 

аларның: "Без череп туфрак булганнан соң яңадан терелербезме? Ҽлбҽттҽ, 

терелмибез!" – дигҽн сүзлҽре гаҗҽп. Алар үзлҽренең Раббыларына ышанмаучы 

кешелҽр вҽ алар ахирҽттҽ муенларында богаулар булачак кешелҽрдер һҽм алар 

җҽһҽннҽм утында яначак кешелҽрдер, алар җҽһҽннҽм утында мҽңге калырлар. 

13|6|Ул ахмаклар яхшылыктан элек явызлыкны ашыктыралар, ягъни тҽүбҽ 

истигъфарга ашыгыр урынына вҽгъдҽ кылган ґҽзабыңны тизрҽк китер, дип, 



үзлҽренҽ ґҽзабны ашыктыралар, тҽхкыйк болар кеби кҽферлҽргҽ Безнең 

ґҽзабларыбыз булып үтте, гыйбрҽтлҽнеп тҽүбҽ итүлҽре кирҽк иде, тҽхкыйк 

синең Раббың золым вҽ гҿнаһ бҽрабҽренҽ камил ярлыкаучы булдыгыннан тҽүбҽ 

итеп, тҿзҽтүчелҽрне гафу ит, вҽ шуның белҽн бергҽ синең Раббың, ҽлбҽттҽ, 

кҽферлҽрдҽн каты ґҽзаб белҽн үч алучы. 

13|7|Коръҽнгҽ ышанмаган кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Коръҽннҽн башка Мухҽммҽднең 

пҽйгамбҽрлеген дҿреслҽүче Раббысыннан бер галҽмҽт иңдерелсҽ, иман китерер 

идек", – дип. Син фҽкать аларны Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы гына. 

Каумларнең һҽрберсе ҿчен туры юлга күндерүче пҽйгамбҽрлҽре булды. 

Пҽйгамбҽрлҽрдҽн соң ислам динен яхшы белүче галимлҽр бар. 

13|8|Балага йҿкле булган һҽр хатынның йҿклҽгҽн йҿген Аллаһ белҽ, дҽхи 

хатынлар карыны балага кимчелек китерсҽ, яки камиллек бирсҽ – барчасын 

белҽ. Аллаһ хозурында һҽрнҽрсҽ үлчҽү белҽндер. 

13|9|Ул – Аллаһ яшерен вҽ ҽшкарҽне белүче вҽ Аңа гакыл фикерлҽр 

ирешмҽктҽн бик югары һҽм мҽхлукка ошаудан бик тҽ пакь. 

13|10|Сездҽн берҽү кирҽк – сүзен кычкырып сҿйлҽсен, кирҽк – яшерен 

сҿйлҽсен, Аның ҿчен бертигездер, вҽ берҽү кич караңгыда яшереп эш кылсын, 

кирҽк – кҿндез күрсҽтеп эш кылсын – Аллаһ һҽммҽсен бертигез белҽ. 

13|11|Вҽ һҽр кешенең алдыннан вҽ артыннан Аллаһ ҽмере белҽн язып баручы 

фҽрештҽлҽр бар, һҽм алар кешелҽрне сакларлар. Тҽхкыйк Аллаһ бер каумгҽ 

биргҽн нигъмҽтен үзгҽртмҽс, хҽтта ул каум үз хҽлен үзгҽрткҽнгҽ чаклы, 

ягъни Коръҽн белҽн гамҽл кылып, аның шҿкерен үтҽгҽн каумнҽн Аллаһ 

һидҽятне алмас һҽм дҿнья нигъмҽтлҽренең шҿкерен үтҽгҽн каумнҽн дҿнья 

нигъмҽтлҽрен алмас, шулай ук үзлҽре тырышып вҽ кҿрҽшеп Аллаһ юлына 

кермҽгҽн каумне Аллаһ кҿчлҽп дингҽ кертмҽс, аларга һидҽят һҽм җҽннҽт 

бирмҽс. Вҽ ҽгҽр бер каумгҽ зарар бирүне телҽсҽ Аллаһ, ул зарарны китҽрүче 

юк, вҽ аларга Аллаһудан башка ярдҽм бирүче хуҗа булмас. 

13|12|Ул – Аллаһ сезне куркытып һҽм яңгыр ҿмет иттереп яшенне күрсҽтер вҽ 

яңгыр суы белҽн авырайган болытларны бар кылыр. 

13|13|Аллаһуга хҽмед ҽйтү белҽн күк күкрҽү тҽсбих ҽйтер, дҽхи фҽрештҽлҽр 

Аллаһудан куркып, тҽсбих ҽйтерлҽр вҽ яшенне җибҽрер, аны үзе телҽгҽн 

кешегҽ тидерер, ул кҽферлҽр Аллаһ хакында бҽхҽслҽшкҽн вакытларында, вҽ 

Аның ґҽзабы катыдыр. 

13|14|Аллаһу тҽгалҽнең дҽгъвҽте хак, ягъни Аның файдалы дигҽне хак 

файдалыдыр вҽ Аның зарарлы дигҽне хак зарарлыдыр. Аллаһудан башка 

сынымларга табынучыларның, һичбер сорауларына җавап бирҽ алмыйлар, 

сынымлардан ярдҽм кҿтүчелҽрнең мисалы: авызыма су килеп керсен, дип, суга 

таба кулын сузып торган кеше кеби ки, күпме генҽ суга карап кул сузып 

торсалар да, су авызларына килеп керҽчҽге юк. Ул ахмаклар җансыз 

сынымларга кул сузып, алардан нҽрсҽдер кҿтҽлҽр. Кҽферлҽрнең догалары 

адашудан башка нҽрсҽ түгел. 

13|15|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган барча мҽхлуклар кайберлҽре ихтыярын вҽ 

кайберлҽре ихтыярсыз Аллаһуга сҽҗдҽ кылырлар вҽ иртҽлҽрдҽ вҽ кичлҽрдҽ 

үзлҽре сҽҗдҽ кылганда күлҽгҽлҽре дҽ сҽҗдҽ кылыр. 

13|16|Ҽйт: җир вҽ күклҽрнең тҽрбиячесе кем? Ҽлбҽттҽ, Аллаһ, диген! Ҽйт: 

ҽйҽ үзлҽренҽ дҽ файда яки зарар итҽ алмаган сынымларны ничек үзегезгҽ 

ярдҽмче итҽ аласыз? Ул сынымларны утка салсак яна, суга салсак бата яки 

ага, алтын кҿмештҽн ясаган булса, караклар урлап китҽ. Ґҽҗҽбҽ! Кеше 

кулындагы шул чуп Илаһҽ була аламы? Бу эш фҽкать диваналык вҽ сукырлык. 

Инде ҽйт: Гыйбрҽтлҽрне вҽ хакыйкатьне күрүче кеше белҽн һичнҽрсҽ күрмҽүче 

кеше бертигез булырмы? Яки караңгылык белҽн яктылык бертигез булырмы? 

Ягъни күрүче – хак мҿэминдер, Күрмҽүче – имансыздыр вҽ караңгылык – 

динсезлектер, яктылык – хак диндер. Яки аларның Аллаһ халык кылган 

нҽрсҽлҽргҽ охшатып халык кылучы сынымлары бармы? Ҽгҽр булса, ҽлбҽттҽ, 



Аллаһ халык кылган нҽрсҽлҽрне сынымлар, халык кылган нҽрсҽдҽн аера 

алмаслар иде. Бит Аллаһудан башка халык кылучы зат һич юк. Шулай булгач, 

алар мҽхлукне ничек Аллаһуга тиң кыла алалар? Ҽйт: һҽрнҽрсҽне халык 

кылучы фҽкать Аллаһудыр вҽ Ул – Аллаһ бер генҽ вҽ кҿчледер. 

13|17|Ул – Аллаһ күктҽн яңгыр иңдерде дҽ һҽр елга үзенең микдаренчҽ агар 

булды, кечкенҽ булса да, зур булса да елгадагы ташу суы ҿстенҽ чыккан 

күбекне күтҽреп агар, дҽхи зиннҽт ҿчен вҽ яки башка кирҽк нҽрсҽ ҿчен утта 

эретелгҽн алтын вҽ кҿмеш кебек тҿрле нҽрсҽлҽрнең дҽ күбеге була. Ҽнҽ 

шулай хак белҽн батылга Аллаһ мисал китерҽ. Ягъни эретелгҽн нҽрсҽлҽрнең 

асылы һҽм су Коръҽннең мисалыдыр, ҽмма күбеклҽре батыл диннең мисалыдыр. 

Ҽмма күбеклҽр кибеп яраксызга чыгарлар вҽ эретелгҽн нҽрсҽлҽрнең асылы 

җирдҽ кешелҽр файдасына калыр. Ҽнҽ шулай Аллаһ кешелҽр ҿчен мисаллар 

китерҽ. 

13|18|Аллаһу тҽгалҽнең Коръҽн белҽн гамҽл кылырга чакыруын кабул итеп, 

аның белҽн гамҽл кылган кешелҽргҽ ахирҽттҽ күркҽм җҽннҽтлҽр булыр. Вҽ 

ҽмма Аллаһуның "Коръҽн белҽн гамҽл кылыгыз" дигҽн ҽмерен кабул итмҽгҽн 

һҽм аның белҽн гамҽл кылмаган кешелҽр, ҽгҽр бҿтен җир байлыгы хҽтле ике 

ҿлеш байлыклары булса, шул байлыкларын биреп, ахирҽттҽ үзлҽрен Аллаһ 

ґҽзабыннан коткара алмас иделҽр, аларга ахирҽттҽ бик каты, бик яман хҿкем 

булыр, вҽ аларның урынлары җҽһҽннҽм – ни кабҽхҽт урын. 

13|19|Ҽйҽ берҽү белсҽ Раббыңнан иңдерелгҽн Коръҽннең хак кҽйлеген һҽм 

аның хҿкемлҽрен, бу кеше һичнҽрсҽ күрмҽүче сукыр белҽн бертигез булырмы? 

Коръҽннең мҽгънҽсен аңлап вҽгазьлҽнер фҽкать саф гакыллы кешелҽр генҽ. 

13|20|Ул гакыллы кешелҽр Аллаһуга биргҽн ґҽһедлҽрен саклап Коръҽн белҽн 

гамҽл кылырлар вҽ ґҽһедлҽрен һич бозмаслар. 

13|21|Вҽ ул гакыллы кешелҽр Аллаһ шҽфкать, мҽрхҽмҽт кылырга кушкан 

кешелҽргҽ шҽфкать мҽрхҽмҽт кылалар, дҽхи алар Раббыларыннан куркып яхшы 

эшлҽр кылырлар, кыямҽт кҿненең каты хисабыннан куркып явыз эшлҽрдҽн 

сакланырлар. 

13|22|Янҽ ул гакыллы кешелҽр Раббиларының ризалыгын ҿстҽп дин юлындагы 

мҽшҽкатьлҽргҽ сабыр итҽрлҽр, вҽ намазларын вакытында үтҽрлҽр вҽ Без 

биргҽн малдан ислам файдасына яшереп тҽ, күрсҽтеп тҽ бирерлҽр, вҽ бер 

кешедҽн явызлык күрсҽлҽр, аңа каршы изгелек итҽрлҽр, ҽнҽ шулай кешелҽргҽ 

җҽннҽтлҽр булыр. 

13|23|Алар Ґҽден исемле җҽннҽтлҽргҽ керерлҽр, дҽхи аларның аталарыннан, 

балаларыннан, хатынларыннан Коръҽн белҽн гамҽл кылып изгелек иткҽнлҽре дҽ 

Ґҽден җҽннҽтлҽренҽ керерлҽр, вҽ алар янына һҽр ишектҽн фҽрештҽлҽр 

керерлҽр. 

13|24|Ҽйтерлҽр: "Сезгҽ сҽлам булсын! Тыныч, имин булыгыз! Дҿньяда бҿтен 

авырлыкларны күтҽреп, хак динне тотканыгыз ҿчен!" Вҽ бу җҽннҽтлҽр сезгҽ 

ни хуш нигъмҽт. 

13|25|Аллаһуга итагать итҽргҽ ґҽһед биргҽннҽн соң ґҽһедлҽрен бозучылар, 

алар Аллаһ киселмҽгез, дип, ҽмер иткҽннҽн соң хак мҿселманлардан 

киселерлҽр һҽм җир ҿстендҽ тҿрле бозыклыклар кылалар, аларга Аллаһуның 

лҽгънҽте вҽ аларга бик яман йорт – җҽһҽннҽм. 

13|26|Аллаһ телҽгҽн кешесенҽ ризыкны киң кылыр вҽ телҽгҽн кешесенҽ 

ризыкны тар кылыр, ҽмма кҽферлҽр дҿнья байлыгы белҽн шатланырлар. Бит 

ахирҽт алдында дҿнья байлыгы алдый торган бик аз гына нҽрсҽ. 

13|27|Кҽферлҽр ҽйтҽлҽр: "Кҽшки Мухҽммҽдкҽ Коръҽннҽн башка аның 

пҽйгамбҽрлеген куҽтлҽүче бер галҽмҽт иңдерелсҽ, иман китерер идек", – 

дип. Син аларга ҽйт: Аллаһ үзе телҽгҽн кешелҽрне, ягъни кире кешелҽрне 

хак юлдан адаштырыр һҽм үзенҽ итагатьле инсафлы кешелҽрне туры юлга 

күндерер. 



13|28|Ул туры юлга күндерелгҽн кешелҽр Аллаһуга һҽм Коръҽнгҽ ышанырлар 

да, Аллаһ зекере вҽ Коръҽн вҽгазе белҽн күңеллҽре карар табар, 

рҽхҽтлҽнер, ҽгаһ булыгыз! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ зекере вҽ Коръҽн вҽгазе белҽн 

генҽ күңеллҽр карар табарлар. 

13|29|Бит иман китереп тҽ изге гамҽллҽр кылган кешелҽргҽ, шиксез, шатлык, 

хушлык вҽ Тубҽ агачы астында күлҽгҽлҽнү булыр вҽ күркҽм урынлар булыр. 

13|30|Ҽүвҽлге каумлҽргҽ пҽйгамбҽрлҽр җибҽргҽнебез кеби бу каумгҽ сине 

пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. Без сиңа вҽхий кылган Коръҽнне аларга 

укымаклыгың ҿчен, лҽкин алар рҽхмҽт иясе булган Аллаһуга кҽфер булалар. 

Ҽйт: "Ул – Аллаһ минем тҽрбиячем, Илаһҽ тотарга яраклы һичбер зат юк, 

мҽгҽр Ул үзе генҽ, Аңа гына тҽвҽккҽл кылдым вҽ Ул – Аллаһуга кайтмаклык. 

13|31|Ҽгҽр Коръҽн укымак белҽн таулар урынларыннан купсалар иде, яки 

Коръҽн укымак белҽн ерак җирлҽр тиз генҽ якын килсҽ иде, яки Коръҽн 

укымак белҽн үлгҽн кешелҽр сҿйлҽшсҽлҽр иде, кҽферлҽр һаман да иман 

китермҽс иделҽр. Ягъни шундый могҗизаны үзлҽре сорыйлар, ҽгҽр күрсҽтелсҽ 

аны сихер дилҽр. Бҽлки барча эшлҽр Аллаһ ихтыярында, ҽйҽ мҿэминлҽр 

ҿметлҽрен ҿзҽлҽрме? Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ ки, бҿтен дҿнья кешелҽрен һидҽяткҽ 

салыр иде. Кыйлган явызлыклары ҿчен кҽферлҽргҽ һҽмишҽ бҽла, фетнҽ ирешеп 

торадыр, яки ул бҽла аларга якын җиргҽ килеп, хҽтта Аллаһуның вҽгъдҽсе 

килгҽнче куркуда торалар, тҽхкыйк Аллаһ вҽгъдҽсенҽ хыйлафлык кылмас. 

13|32|Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн ҽүвҽлге рҽсүллҽр дҽ каумлҽре тарафыннан 

мҽсхҽрҽ кылындылар, шулай да азрак вакыт биреп ихтыярларына куйдык, соңра 

ґҽзаб белҽн тоттык, аларны тотмагым ничек каты булды? 

13|33|Барча кешелҽрнең кылган эшлҽреннҽн хҽбҽрдар булган Аллаһу тҽгалҽ 

һичнҽрсҽгҽ ярамаган сынымлар белҽн бер тигез булырмы? Кҽферлҽр сынымларын 

Аллаһуга тиңдҽш кылдылар. Аларга ҽйт: "Дҽлиллҽр белҽн исбат итегез, 

сынымларыгыз Илаһҽ тотып гыйбадҽт кылырга яраклы нҽрсҽлҽрме? Ҽйҽ сез 

хҽбҽр бирҽсезме Аллаһу тҽгалҽнең җирдҽ белмҽгҽн нҽрсҽсе белҽн? Яки сүзнең 

мҽгънҽсен һич фикерлҽмичҽ Аллаһуның тиңдҽше бар дидегезме? Бҽлки 

кҽферлҽргҽ хакка каршы хҽйлҽ мҽкерлҽре вҽ кҽфер эшлҽре үзлҽренҽ зиннҽтле 

күренде һҽм алар кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыйдылар. Бер кешене Аллаһ 

адаштырса, ул кешене туры юлга күндерүче булмас. 

13|34|Аларга дҿньяда ук ґҽзаб булыр, ҽмма ахирҽт ґҽзабы катырак, Аллаһ 

ґҽзабыннан аларны саклап калучы булмас. 

13|35|Тҽкъва мҿэминлҽргҽ вҽгъдҽ ителгҽн җҽннҽтнең мисалы: астыннан тҿрле 

елгалар агар, җимешлҽре дҽ даим булыр, вҽ күлҽгҽсе дҽ даим булыр, шундый 

җҽннҽтлҽр тҽкъва мҿэминлҽрнең ахыргы урынлары. Ҽмма кҽферлҽрнең ахыр 

урыны ут. 

13|36|Без китап биргҽн яһүд вҽ насарадан сиңа иңгҽн Коръҽнгҽ шатланучы 

яманлылар бар, ҽмма кайбер кҽферлҽр Коръҽннең бҽгъзе аятьлҽрен инкяр 

итҽлҽр. Ҽйт: "Мин фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт кылырга боерылдым һҽм Аңа 

һичкемне тиңдҽш итмҽскҽ, вҽ Аллаһуга гына гыйбадҽткҽ чакырамын вҽ 

кайтачак җиребез дҽ Аңадыр." 

13|37|Һҽм шулай Коръҽнне иңдердек гарҽп телендҽ гадел хҿкем итеп, ҽгҽр 

сиңа дҽлиллҽр вҽ шҽригать хҿкемнҽре килгҽннҽн соң аларның һаваларына, 

батыл гадҽтлҽренҽ иярсҽң, Аллаһудан килгҽн ґҽзабтан сине саклаучы вҽ 

ярдҽм бирүче булмас. 

13|38|Синнҽн элек тҽ рҽсүллҽр җибҽрдек вҽ аларга күп хатынлар вҽ күп 

балалар бирдек, Аллаһ телҽгҽндҽ башка һичбер расүлгҽ галҽмҽт китермҽк 

мҿмкин түгел. Барлык нҽрсҽнең вакыты һҽркемнең ҽҗҽле язылмыш, вакытында 

килер. 

13|39|Аллаһ телҽгҽн нҽрсҽсен бетерер вҽ телҽгҽн нҽрсҽсен бар кылыр, вҽ 

китаплар анасы Лҽүхүлмҽхфуз – Аллаһу хозурындадыр. 



13|40|Ий Мухҽммҽд г-м, кҽферлҽргҽ вҽгъдҽ иткен ґҽзабларыбызның бҽгъзесен 

сиңа күрсҽтербез яки аларга ґҽзаб килмҽстҽн элек синең җаныңны алырбыз, 

сиңа йҿклҽтелгҽн нҽрсҽ фҽкать Коръҽн хҿкемнҽрен кешелҽргҽ ирештермҽк вҽ 

хисап кылмак, хҿкем итмҽк Безнең эшебез. 

13|41|Ҽйҽ алар күреп гыйбадҽтлҽнмилҽрме? Без кҽферлҽрнең җирлҽрен 

ҽтрафларыннан киметҽ барабыз, Аллаһ хҿкем итҽ, Аның хҿкемен кире кайтара 

алучы юк, Ул бик тиз хҿкем итүче. 

13|42|Бүгенге кҽферлҽрдҽн элгҽреге кҽферлҽр дҽ пҽйгамбҽрлҽренҽ хҽйлҽ 

мҽкерлҽр кылдылар, хҽйлҽ мҽкерлҽр һҽммҽсе Аллаһ ихтыярында, хҽйлҽ белҽн 

хакны җимерҽ алмаслар, һҽркемнең кҽсеп иткҽн эшен Аллаһ белҽ, кҽферлҽр дҽ 

тиздҽн белерлҽр, җҽннҽт кемгҽ дҽ җҽһҽннҽм кемгҽ икҽнен. 

13|43|Кҽферлҽр ҽйтерлҽр син расүл түгел дип, син аларга ҽйт: "Сезнең 

белҽн минем арада шаһит булырга Аллаһ үзе җитҽдер һҽм Аллаһ китабыннан 

хҽбҽре булган мҿэминнҽр дҽ минем рҽсүллегемҽ шаһит булырлар". 

14|1|Ҽлиф лҽм ра. Ошбу китапны сиңа иңдердек кешелҽрне батыл ялган дин 

караңгылыгыннан чыгарып, хак дин яктылыгына кертмҽклегең ҿчен 

Раббыларының телҽге белҽн галиб вҽ мактаулы булган Аллаһ юлына. 

14|2|Җир вҽ күклҽр мҿлке Аның кулында булучы Аллаһу тҽгалҽдер. Кҽферлҽргҽ 

каты ґҽзаб белҽн ни зур һҽлакҽтлек. 

14|3|Ул кҽферлҽр ахирҽтне ташлап дҿньяны гына яратып кҽсеп итҽлҽр вҽ 

кешелҽрне Аллаһ юлыннан тыялар һҽм ислам диненең зҽгыйфьлҽнүен яки алар 

ягына үзгҽрүен телилҽр, алар хактан бик ерак адашканлар. 

14|4|Пҽйгамбҽрлҽрне һҽр заманада үз каумлҽреннҽн җибҽрдек шҽригать 

хҿкемлҽрене үз теллҽрендҽ бҽян итсеннҽр ҿчен. Аллаһ үзе телҽгҽн кешене 

һидҽяткҽ салыр вҽ үзе телҽгҽн кешене хак юлдан адаштырыр, Ул – Аллаһ 

кҿчле вҽ хҿкемче. 

14|5|Тҽхкыйк Без Мусаны дҽлиллҽр вҽ могҗизалар белҽн пҽйгамбҽр итеп 

җибҽрдек, каумеңне батыл дин караңгылыгыннан чыгарып хак дин яктылыгына 

керт, дип, вҽ үткҽн каумлҽрнең гыйбрҽтле хҽллҽрен сҿйлҽ, дип, бҽла-казага 

сабыр итеп нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итүчелҽргҽ сҿйлҽнгҽн пҽйгамбҽрлҽр хҽлендҽ 

гыйбрҽтлҽр бар. 

14|6|Муса ҽйтте: "Ий каумем, Аллаһуның сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрен 

хҽтерлҽгез! Аллаһ сезне Фиргаун кауменнҽн коткарды, алар сезне каты 

ґҽзаблыйлар иде вҽ алар сезнең кыз балаларыгызны калдырып ир 

балаларыгызны бугазлыйлар иде, вҽ аларның бу эшлҽрендҽ Раббыгыздан сезгҽ 

зур бҽла бар иде. 

14|7|Дҽхи Раббыгыз сезгҽ белдерде: "Ҽгҽр нигъмҽтлҽремҽ шҿкер итсҽгез, 

нигъмҽтемне сезгҽ арттырырмын, ҽгҽр кҿферлек кылсагыз, минем ґҽзабым бик 

каты", – дип. 

14|8|Муса г-м ҽйтте: "Сез һҽм җир ҿстендҽге барча кешелҽр кҽфер булсагыз, 

Аллаһ бай, сезгҽ ихтыяҗе юк вҽ Ул мактаулы". 

14|9|Ҽйҽ сезгҽ килмҽдеме? Сездҽн элек килеп киткҽн Нух, Гад вҽ Сҽмуд 

каумлҽренең хҽбҽрлҽре, Аллаһ аларны хҽбҽр итте вҽ алардан соң килгҽн 

каумлҽрнең дҽ хҽбҽре килмҽдеме? Ул соңгы һҽлак булган каумнең санын 

Аллаһудан башка зат белмҽс, аларның рҽсүллҽре дҽлиллҽр вҽ могҗизалар 

белҽн килде, алар рҽсүллҽренҽ ачуланып бармакларын тешлҽделҽр һҽм 

ҽйттелҽр: "Сезгҽ җибҽрелгҽн аятьлҽргҽ, ҽлбҽттҽ, ышанмыйбыз вҽ сез Аңа 

гыйбадҽт кылырга ҿндҽгҽн Аллаһ хакында шиклҽнҽбез". 

14|10|Аларның рҽсүллҽре ҽйтте: "Ҽйҽ сез җирне вҽ күклҽрне тезүче Аллаһуга 

шик тотасызмы? сезне иманга чакырадыр гҿнаһларыгызны ярлыкар ҿчен һҽм 

билгелҽнгҽн ҽҗҽлегезгҽ хҽтле яшҽтер ҿчен. Кҽферлҽр пҽйгамбҽрлҽргҽ 

ҽйттелҽр: "Сез безнең кеби кешелҽрсез, артык җирегез юк, аталарыбыз 

гыйбадҽт кылган сынымларыбыздан туктатырга телисез, безгҽ ачык ґҽламҽтлҽр 

китерегез". 



14|11|Аларга рҽсүллҽре ҽйтте: "Дҿрес без сезнең кеби кешелҽрбез, лҽкин 

Аллаһу тҽгалҽ бҽндҽлҽре арасыннан үзе телҽгҽненҽ ислам динен, ягъни 

пҽйгамбҽрлекне ингам кыла, безгҽ һич дҿрес булмый, сезгҽ могҗиза 

күрсҽтергҽ, мҽгҽр Аллаһ телҽге белҽн генҽ күрсҽтҽбез, шулай булгач, 

мҿэминлҽр Аллаһуга гына тҽвҽккҽл кылсынлар! 

14|12|Безгҽ Аллаһуга гына тҽвҽккҽл итмичҽ һич ярамый, тҽхкыйк Ул безне 

туры юлга күндерде, вҽ безгҽ кылган җҽбер-золымларыгызга без, ҽлбҽттҽ, 

сабыр кылабыз, тҽвҽккҽл итүчелҽр фҽкать Аллаһуга гына тҽвҽккҽл итсенлҽр! 

14|13|Кҽферлҽре рҽсүллҽренҽ ҽйттелҽр: "Ҽлбҽттҽ, без сезне җиребездҽн куып 

чыгарырбыз яки безнең динебезгҽ кайтырсыз. Ул рҽсүллҽргҽ Раббылары вҽхий 

кылды, ҽлбҽттҽ, Без ул залим кҽферлҽрне һҽлак итҽрбез. 

14|14|Алардан соң, ҽлбҽттҽ, сезне алар җиренҽ урынлаштырачакбыз, Минем бу 

вҽгъдҽм җавап бирү ҿчен кыямҽт кҿнендҽ. Минем алдымда басып торудан вҽ 

һҽм Минем ґҽзаб белҽн кылган вҽгъдҽмдҽн курыккан кешелҽргҽ. 

14|15|Пҽйгамбҽрлҽр кҽферлҽргҽ ачуландылар һҽм үзлҽренҽ Аллаһудан ярдҽм 

сорадылар, шулай ук кҽферлҽр дҽ, ґҽзабны күргҽч, котылмак ҿчен Аллаһудан 

ярдҽм сорап маташтылар, Аллаһуга вҽ пҽйгамбҽргҽ итагать итмҽгҽн һҽр залим 

һҽлак булды. 

14|16|Ул залимлҽрнең артында җҽһҽннҽм ґҽзабы да бар, вҽ алар җҽһҽннҽм 

кешелҽренең тҽненнҽн аккан сары су белҽн сугарылырлар. 

14|17|Ул суны йотарга бик тырышыр, лҽкин бугазыннан үткҽрергҽ кадир 

булмас, һҽм аңа һҽр ҽгъзасын үтерерлек каты сызлаулар килер, лҽкин һаман 

да үлмҽс, бу ґҽзаблардан соң янҽ каты ґҽзаб булыр. 

14|18|Аллаһуга кҽфер булган кешелҽрнең мисалы: аларның гамҽллҽре бик каты 

искҽн җилле кҿндҽ кҿл очкан кеби очып бетҽчҽк, кҽсеп иткҽн эшлҽре белҽн 

файда китерергҽ һич кадир булмаслар, аларның бидеґҽтлҽрдҽн тҿзелгҽн батыл 

динне тотулары хаклыктан ерак адашудыр. 

14|19|Ҽйҽ белмисеңме Аллаһу тҽгалҽнең җир вҽ күклҽрне, ҽлбҽттҽ, хаклык 

белҽн бик гадел тҿзегҽнен? Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ сезне юк итҽр дҽ, сезнең 

урынга яңа халыкны китерер. 

14|20|Бу эшне эшлҽү Аллаһуга һич авыр түгел. 

14|21|Кешелҽр барчасы каберлҽреннҽн чыгып хисаб ҿчен Аллаһуга барырлар, 

ияреп йҿрүче зҽгыйфьлҽр, ягъни наданнар, үзлҽрен ияртүче азгынлыкта 

булган тҽкҽбберлҽргҽ ҽйтерлҽр: "Без сезгҽ иярдек, сез ни ҽйтсҽгез шуны 

кылдык, сез безне адаштыргансыз, инде бүген Аллаһ ґҽзабыннан аз гынасын 

булса да бездҽн җибҽрҽ аласызмы?" Бидеґҽтче муллалар кеби ияртеп 

адаштыручылары ҽйтерлҽр: "Ҽгҽр Аллаһ безне туры юлга күндергҽн булса иде, 

без дҽ сезгҽ туры юлны күрсҽткҽн булыр идек, лҽкин үзебез адашкан 

булганбыз инде, безгҽ аермасы юк – үзара бҽхҽслҽшсҽк тҽ, яки сабыр кылсак 

та, Аллаһ ґҽзабыннан безгҽ юл юк." 

14|22|Хҿкем тҽмам булып, җҽннҽт кешелҽре җҽннҽткҽ вҽ җҽһҽннҽм кешелҽре 

җҽһҽннҽмгҽ кертелгҽч, шайтан ҽйтер: "Тҽхкыйк Аллаһ сезгҽ вҽгъдҽ кылды, 

хак вҽгъдҽне дҿньяда ҽйткҽнлҽре бар да килде вҽ мин дҽ вҽгъдҽ кылдым 

сезгҽ, вҽгъдҽмҽ хыйлафлык кылдым, ягъни җҽннҽткҽ керҽсез, дип батыл дингҽ 

бидеґҽт гамҽллҽргҽ сезне кызыктырдым, лҽкин минем сүзлҽремнең ялган 

икҽнлеге бүген мҽгълүм булды вҽ минем сезгҽ сҿйлҽгҽн сүзлҽремнең 

дҿреслегенҽ бернинди дҽлилем юк иде, мҽгҽр мин сезне ялганга ҿндҽдем 

фҽкать, ҽ сез кабул кылдыгыз, бүген мине шелтҽлҽмҽгез, бҽлки үзегезне 

шелтҽ кылыгыз! Мин сезгҽ ярдҽм бирҽ алмыйм, сез дҽ миңа ярдҽм итҽ 

алмыйсыз вҽ дҿньяда мине Аллаһуга тиңдҽш кылуыгызны бүген инкяр иттем. 

Ҽлбҽттҽ, залимлҽргҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр". 

14|23|Иман китереп, изге гамҽллҽр кылган кешелҽр җҽннҽтлҽргҽ кертелерлҽр, 

ул җҽннҽттҽге агач тҿплҽреннҽн елгалар агар, алар ул җҽннҽтлҽрдҽ 



Раббыларының телҽге белҽн мҽңге калырлар, җҽннҽттҽге кешелҽрнең бер-

берсенҽ бүлҽклҽре сҽламдер. 

14|24|Белҽсеңме "Лҽ Илҽһҽ Иллҽллаһ" сүзенҽ Аллаһ нинди гаҗҽп мисал 

китерҽ, ул сүз яхшы үскҽн агач кеби, аның тамырлары җирдҽ мҽхкҽм, 

ботаклары күккҽ үрелгҽн, Раббысының ҽмере белҽн җимешене һҽрвакыт биреп 

торыр. 

14|25|Аллаһ бҽндҽлҽренҽ шундый мисалларны китерҽ, гыйбадҽтлҽнеп 

вҽгазьлҽнсеннҽр ҿчен. 

14|26|Вҽ диндҽ дҽлилсез ялган сүзнең мисалы: тамыры белҽн чыгарып җир 

ҿстенҽ ташланган һичбер нҽрсҽгҽ яраксыз начар агач кеби ки, һичнҽрсҽ 

бирми, батыл дин дҽ шундыйдыр. 

14|27|Иман китереп хак диндҽ булган кешелҽрне Аллаһ дҿньяда вҽ ахирҽттҽ 

дҽлил белҽн сабит булган "Лҽ Илаһҽ Иллҽллаһ" сүзенҽ беркетер, ҽмма иман 

китермҽгҽн залимлҽрне Аллаһ адаштырыр, Аллаһ телҽгҽн эшне кылыр. 

14|28|Күрҽсеңме явыз кешелҽрне, Аллаһ биргҽн ислам динен кҿфергҽ 

алыштыралар, ягъни исламны кабул итмилҽр, җҽһҽннҽмгҽ алып бара торган 

батыл динне кабул итҽлҽр, вҽ үзлҽренҽ ияргҽн каумлҽрен һҽлакҽтлек йортына 

салдылар. 

14|29|Ул йорт җҽһҽннҽмдер, анда керерлҽр, ни яман урын ул җҽһҽннҽм. 

14|30|Ул мҿшриклҽр, кешелҽрне хак юлдан адаштырыр ҿчен Аллаһуга тиңдҽшлҽр 

ясадылар. Аларга ҽйт: "Хҽзер файдаланып калыгыз, телҽгҽнчҽ кыланыгыз, 

чҿнки ни кылансагыз да кайтачак урыныгыз җҽһҽннҽм, аңда телҽгҽнегезне 

кыла алмассыз. 

14|31|Ий Мухҽммҽд г-м, минем иман китергҽн бҽндҽлҽремҽ ҽйт: "Дусчык вҽ 

алыш-биреш итү эше булмый торган кыямҽт кҿне килүдҽн элек намазларын 

укысынлар вҽ Без биргҽн малдан күрсҽтеп һҽм яшерен садакалар бирсенлҽр!" 

14|32|Җир вҽ күклҽрне халык кылучы кодрҽтле Аллаһ вҽ Ул, күктҽн яңгыр 

иңдереп, сезгҽ ризык булсын ҿчен тҿрле җимешлҽр үстерде, вҽ Ул 

диңгезлҽрдҽ Аллаһ ҽмере белҽн йҿри торган корабларны сезгҽ ирекле кылды, 

вҽ сезгҽ елгаларны ирекле кылды. 

14|33|Дҽхи ашыгып йҿри торган кояш вҽ айдан сезне файдаландырды һҽм сезне 

кҿндез вҽ кич белҽн дҽ файдаландырды. 

14|34|Вҽ Ул – Аллаһ сезнең Сораганыгызның барчасын бирде. Аллаһ биргҽн 

нигъмҽтлҽрне исҽп-хисап итсҽгез дҽ һич тҽ санап бетерҽ алмассыз, тҽхкыйк 

адҽм баласы Аллаһуга карышып үзенҽ үзе золым итүче вҽ кҿферлек кылучыдыр. 

14|35|Ибраһим г-м ҽйтте: "Ий Раббым, бу Мҽккҽ шҽһҽрен бҽла-казалардан 

имин кыл вҽ үземне һҽм балаларымны сынымларга гыйбадҽт кылудан сакла! 

14|36|Ий Раббым, ул сынымлар күп кешене адаштырдылар, кем миңа иярсҽ – ул 

минем ҿммҽтемнҽндер, вҽ берҽү миңа иярмҽсҽ, синең ихтыярындадыр, телҽсҽң 

– ґҽзаб кылырсың, телҽсҽң – ярлыкарсың, чҿнки син ярлыкаучы рҽхимлесең. 

14|37|Ий Раббым, бҽгъзе балаларымны иген үсми торган җиргҽ Кҽгъбҽ янына, 

ягъни Кҽгъбҽ тҿзелҽчҽк чокыр җиргҽ илтеп куйдым (Һаҗҽр илҽ баласы 

Исмаґилне), ий Раббым, аларга тҽүфыйк бир намазларын үтҽргҽ вҽ адҽмлҽрнең 

күңеленҽ аларның мҽхҽббҽтен сал, шул Кҽгъбҽ җиренҽ барып сҽүдҽ итеп, 

кардҽшлекне арттырып тормышларын киңҽйтсеннҽр вҽ аларга җимешлҽрдҽн ризык 

бир, шаять Сиңа шҿкер итҽрлҽр. 

14|38|Ий Раббыбыз Син безнең ҽшкҽрҽ кылган вҽ яшерен кылган һҽр эшебезне 

белҽсең, бит Аллаһуга җирдҽ һҽм күклҽрдҽ һичбер нҽрсҽ яшерен түгел. 

14|39|Карт кҿнемдҽ миңа Исмаґил вҽ Исхакны бирүче Аллаһу тҽгалҽгҽ барча 

мактау! Тҽхкыйк Раббым догаларны ишетүче вҽ кабул итүче. 

14|40|Йҽ Рабби минем үземне һҽм балаларымны намазларны үтҽүче кыл, ий 

Раббыбыз, догаларыбызны кабул кыл! 

14|41|Ий Раббыбыз, үземне вҽ ата-анамны һҽм барча мҿэминнҽрне ярлыка, 

кыямҽт кҿнендҽ хур итмҽ!" 



14|42|Ий Мухҽммҽд г-м, залимлҽр кылган эштҽн Аллаһуны гафил дип уйлама, 

һич тҽ гафил түгел. Фҽкать ул залимлҽргҽ ґҽзабны кичектерҽдер күзлҽр 

текҽлеп торган кыямҽт кҿненҽ чаклы гына. 

14|43|Башларын бҿгеп, ашыгып-ашыгып ул залимнҽр чакыручыга таба килерлҽр 

вҽ куркуларыннан күзлҽре йомылмас, текҽлеп торыр вҽ күңеллҽре аялаудан 

буштыр. 

14|44|Дҽхи адҽмнҽрне куркыт, аларга ґҽзаб килҽ торган кҿн белҽн, ул кҿндҽ 

залимнҽр ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безне дҿньяга кайтарып аз гына яшҽт, 

Синең ҽмерлҽреңне кабул итеп рҽсүллҽреңҽ дҽ иярер идек!" Аллаһ җавап 

бирер: "Ҽйҽ сез ант итүчелҽр түгел идегезме? Безнең малыбыз бетҽ торган 

түгел вҽ кыямҽт тҽ булмый", – дип. 

14|45|Сез дҿньяда үзлҽренҽ золым иткҽн "Гад вҽ Сҽмуд" -залимнҽр торган 

урында тордыгыз, вҽ аларны ничек ґҽзаб кылганлыгыбыз сезгҽ ачык мҽгълүм 

иде, сезгҽ мисал китердек, ягъни сез дҽ алар кеби залимнҽрсез, инде бүген 

дҿньяга кайтуны сорап маташмагыз! 

14|46|Хҽзерге кяферлҽр хакка каршы мҽкерлек кылсалар, ҽүвҽлге кҽферлҽр дҽ 

хакка каршы мҽкерлек кылдылар, һҽр кҽфҽрнең мҽкере Аллаһуга мҽгълүм, 

гҽрчҽ аларның мҽкерлҽре тауларны урыныннан кубарырлык зур булса да, Аллаһ 

мҽкеренҽ каршы тора алмаслар. 

14|47|Ий Мухҽммҽд г-м, рҽсүллҽренҽ биргҽн вҽгъдҽсенҽ Аллаһ хыйлафлык 

кылыр дип уйлама! Тҽхкыйк Аллаһ кҿчле, залимлҽрдҽн үч алачак. 

14|48|Кыямҽт кҿнендҽ җир җирдҽн башка тҿскҽ керер вҽ күклҽр күклҽрдҽн 

башка тҿслҽргҽ керерлҽр, вҽ кешелҽр ялгыз вҽ кодрҽт иясе булган Аллаһу 

хозурына кубарылырлар. 

14|49|Ул кҿндҽ күрерсең залимнҽрне – богауланган хҽллҽрендҽ бер-берсенҽ 

якын булырлар. 

14|50|Аларның киемнҽре утта кыздырылган бакырдан яки сагыздан булып, 

йҿзлҽрен ут каплар. 

14|51|Аллаһуның бу гадел хҿкеме һҽр кешегҽ кылган эшенҽ күрҽ җҽза бирмҽк 

ҿчен, Аллаһу тҽгалҽ, шиксез, бик тиз хисап итүче. 

14|52|Бу сҿйлҽүлҽр кешелҽргҽ ахирҽттҽ булачак хҽллҽрне белдерү һҽм 

ирештерүдер, Аллаһуның рҽхмҽте вҽ ґҽзабы кемгҽ булачагын белеп торсыннар 

ҿчен һҽм вҽгазьлҽнеп Аллаһуга тҽүбҽ итеп тҿзҽлсеннҽр вҽ гҿнаһлардан 

саклансыннар һҽм Аллаһуның бер генҽ икҽнлеген белеп, Аңа гына гыйбадҽт 

кылып вҽ гакыллы кешелҽр вҽгазьлҽнсеннҽр ҿчен. 

15|1|Ҽлиф лҽм ра. Ошбу аятьлҽр Аллаһудан иңгҽн китап аятьлҽредер вҽ ачык 

мҽгънҽле Коръҽн аятьлҽредер. 

15|2|Ахирҽттҽ кяферлҽр күп вакыт мҿселман булуны телҽрлҽр, ягъни 

мҿселманнарның җҽннҽткҽ кергҽннҽрен күргҽч, кяферлҽр: "Кҽшки без дҽ 

мҿселман булган булсакчы", – диярлҽр. 

15|3|Аларны ихтыярларына куй, ашасыннар, файдалансыннар вҽ күп яшҽү 

ҿметенҽ алдалансыннар! Дҿньяга алданганлыкларын тиздҽн белерлҽр. 

15|4|Шҽһҽр кешелҽрен һҽлак итмҽдек, мҽгҽр вакыты билгелҽнеп язылганнан 

соң гына һҽлак иттек, ягъни Аллаһ тарафыннан билгелҽнгҽн гомерлҽре беткҽн 

булыр. 

15|5|Бернинди җҽмҽгать кешелҽре билгелҽнгҽн ҽҗҽллҽреннҽн алда да вҽ соңга 

калып та үлмҽслҽр, вакытында үлҽрлҽр. 

15|6|Мҽсхҽрҽ кылып ҽйттелҽр: "Ий сиңа Коръҽн иңдерелгҽн, Мухҽммҽд, син, 

ҽлбҽттҽ, мҽҗнүнсең. 

15|7|Ҽгҽр хак пҽйгамбҽр булсаң, сүзеңне дҿреслҽр ҿчен безгҽ фҽрештҽ 

китерсҽң иде". 

15|8|Фҽрештҽне иңдерсҽк, фҽкать хаклык белҽн иңдерҽбез, ул вакытта аларга 

тҽүбҽ итҽргҽ вакыт бирелмҽс, фҽрештҽ килү белҽн аларны һҽлак итҽр. 



15|9|Дҿреслектҽ Без Коръҽнне үзебез иңдердек һҽм үзгҽрүдҽн аны үзебез 

сакларбыз. 

15|10|Дҿреслектҽ Без синнҽн ҽүвҽлге ҿммҽтлҽргҽ дҽ хак дин белҽн 

пҽйгамбҽрлҽр җибҽрдек. 

15|11|Мҽгҽр аларга пҽйгамбҽр килде исҽ, алар аны мҽсхҽрҽ кылыр булдылар. 

15|12|Залимнҽр күңеленҽ шулай салырбыз ул мҽсхҽрҽне, ягъни мҽсхҽрҽ итүне 

бик яратырлар. 

15|13|Ул залимнҽр Коръҽнгҽ иман китермҽслҽр, ҽүвҽлге залимнҽргҽ ґҽзаб 

бирү гадҽтебез үтте, боларга да шул ґҽзаб булыр. 

15|14|Ул кяферларга күктҽн ишек ачсак, вҽ ул ишектҽн фҽрештҽлҽр югары 

менсҽлҽр, кҽферлҽр шуны күреп торсалар, 

15|15|ҽлбҽттҽ, ҽйтерлҽр иде: "Күзебез пҽрдҽлҽнде, бҽлки без 

сихерлҽнгҽнбез, Мухҽммҽд безне сихерлҽгҽн". 

15|16|Тҽхкыйк күктҽ йолдызлар халык кылдык вҽ караучылар ҿчен күкне шул 

йолдызлар белҽн зиннҽтле иттек. 

15|17|Вҽ ул күкне лҽгънҽт кылынган шайтаннан сакладык, ягъни аны күккҽ 

мендермҽдек. 

15|18|Мҽгҽр бер шайтан фҽрештҽлҽрнең сүзен урларга күккҽ менсҽ, ул 

шайтанга ялтыравыклы ут атылыр. 

15|19|Без җирне түшҽдек вҽ ул җир ҿстенҽ зур-зур таулар салдык вҽ, ул 

җирдҽ һҽрберсе үзенҽ тиешле үлчҽү белҽн үлчҽнгҽн күп тҿрле үсемлеклҽр 

үстердек. 

15|20|Вҽ ул җирдҽ сезгҽ яшҽү ҿчен кирҽк нҽрсҽлҽрне һҽммҽсен бар кылдык, 

дҽхи сез аларны ашатмый тҽрбиялҽми торган кыр хайваннарын сезнең файдага 

бар кылдык. 

15|21|Вҽ һҽрнҽрсҽнең хҽзинҽсе Безнең кулыбызда, вҽ аны иңдергҽндҽ мҽгълүм 

үлчҽү белҽн генҽ иңдерҽбез. 

15|22|Дҽхи болытны китерүче җилне җибҽрдек вҽ күктҽн яңгыр иңдереп, сезне 

суга тук иттек, боларны сез булдыручы вҽ саклаучы да түгелсез, фҽкать 

Безнең рҽхмҽтебездҽндер. 

15|23|Вҽ тҽхкыйк Без тергезҽбез вҽ үтерҽбез, вҽ Без һҽр нҽрсҽгҽ варис-

хуҗабыз. 

15|24|Сезнең элек яшҽп киткҽннҽрегезне дҽ, вҽ сездҽн соң яшҽргҽ килҽчҽк 

кешелҽрегезне дҽ Без бик яхшы белҽбез. 

15|25|Дҽхи сезнең Раббыгыз кыямҽт кҿнне кешелҽрне каберлҽреннҽн кубарыр, 

Ул хҿкем итүче, белүче. 

15|26|Тҽхкыйк Без Адҽм ґҽлҽйһис-сҽлҽмне кибеп беткҽн шыгырдап торган 

балчыктан халык кылдык, ул балчык күп еллар ятып, сасыган иде. 

15|27|Вҽ Адҽмнҽн элек җенне ялкынлы уттан халык кылдык. 

15|28|Аллаһу тҽгалҽ фҽрештҽлҽргҽ ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, Мин күп еллар ятып 

үзгҽргҽн коры балчыктан Адҽм ґҽлҽйһис-сҽлҽмне халык кылачакмын. 

15|29|Мин аны тҿзеп тҽмам итсҽм вҽ үз тарафымнан рух кертеп җанлы итсҽм, 

аңа сҽҗдҽ кылыгыз! 

15|30|Фҽрештҽлҽр барчасы җыелып сҽҗдҽ кылдылар. 

15|31|Мҽгҽр Иблис сҽҗдҽ кылмады, сҽҗдҽ кылучылардан булудан баш тартты. 

15|32|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Ий Иблис, сиңа ни булды сҽҗдҽ кылучылардан 

булмаска?" 

15|33|Иблис ҽйтте: "Иске, кибеп үзгҽреп беткҽн балчыктан яратылган Адҽмгҽ 

сҽҗдҽ кылачагым юк, мин олугъмын. 

15|34|Аллаһ ҽйтте: "Алай булса, син җҽннҽттҽн чык! Фҽрештҽлҽрдҽн булма, 

чҿнки син лҽгънҽт кылынган вҽ рҽхмҽтемнҽн сҿрелгҽнсең! 

15|35|Тҽхкыйк сиңа кыямҽт кҿненҽ чаклы лҽгънҽт булачак. 

15|36|Иблис ҽйтте: "Йҽ Рабби, миңа мҽхшҽр кҿненҽ чаклы дҿньяда яшҽргҽ 

рҿхсҽт бир". 



15|37|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Ий Иблис, сиңа мҽхшҽр кҿненҽ чаклы яшҽргҽ 

рҿхсҽт бирелде. 

15|38|Бер билгеле мҽгълүм кҿнгҽ кадҽр яшҽрсең!" 

15|39|Иблис ҽйтте: "Йҽ Рабби, Адҽм сҽбҽпле мине аздырганың ҿчен кешелҽргҽ 

җир йҿзендҽге хҽрам нҽрсҽлҽрне зиннҽтле вҽ яхшы итеп күрсҽтҽчҽкмен һҽм 

барчаларын аздырырмын. 

15|40|Мҽгҽр ихлас, сиңа гыйбадҽт кылучы колларыңа кҿчем җитмҽс, аларны 

аздыра алмам". 

15|41|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Бҽндҽлҽремнең миңа буйсынып, миңа гына 

гыйбадҽт кылулары Минем туры юлымдыр. 

15|42|Ҽлбҽттҽ, итагать итүче ихлас колларым, алар зарарына йҿрергҽ сиңа 

ирек юк, мҽгҽр берҽү азып, сиңа иярсҽ, ул азган кешене үзеңҽ ияртҽ 

алырсың. 

15|43|Ий Иблис, сиңа ияргҽннҽрнең (зарчасының вҽгъдҽ ителгҽн урыннары 

җҽһҽннҽмдер. 

15|44|Ул җҽһҽннҽмнең җиде ишеге бар, һҽрбер ишегеннҽн кертү ҿчен бүленгҽн 

кешелҽр булыр. 

15|45|Тҽхкыйк Аллаһ хҿкемнҽренҽ хыйлафлык кылудан һҽм гҿнаһлардан 

сакланучы тҽкъва мҿселманнар җҽннҽтлҽрдҽ тҽмле елгалар буенда рҽхҽттҽ 

булырлар. 

15|46|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Һҽр тарафтан имин, тыныч вҽ сҽламҽт булып 

ошбу җҽннҽтлҽргҽ керегез". 

15|47|Аларның күңеллҽреннҽн кҿнчелек кенҽ, ачу вҽ кайгы кеби начар 

нҽрсҽлҽрне чыгарырбыз да бер-берсенҽ чын кардҽш булып, хыялларга да 

килмҽгҽн хуш диваннарга кара-каршы утырып, рҽхҽтлҽнеп сҿйлҽшерлҽр. 

15|48|Аларга җҽннҽттҽ бернинди мҽшҽкать булмас һҽм алар җҽннҽттҽн мҽңге 

чыгарылмаслар. 

15|49|Минем хак мҿэмин бҽндҽлҽремҽ хҽбҽр бир, тҽхкыйк Мин үземҽ итагать 

итүче бҽндҽлҽремне ярлыкаучы вҽ аларга рҽхмҽт итүчемен. 

15|50|Дҽхи Минем ґҽзабым Миңа итагать итмҽгҽннҽргҽ бик каты ґҽзабтыр. 

15|51|Дҽхи бҽндҽлҽремҽ Ибраһимнең кунакларыннан хҽбҽр бир!" 

15|52|Кунаклар Ибраһим янына кергҽч, сҽлам бирделҽр, алар фҽрештҽлҽр иде, 

Ибраһим: "Мин сездҽн куркамын", – диде. 

15|53|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Син бездҽн курыкма, без сиңа шатлыклы хҽбҽр 

китердек, сездҽн бер галим бала туачак". 

15|54|Ибраһим ґҽлҽйһис-сҽлҽм ҽйтте: "Ґҽҗҽб, сез миңа карт кҿнемдҽ бала 

белҽн сҿенеч бирҽсезме? Нинди ґҽҗҽб нҽрсҽ белҽн хҽбҽр бирҽсез!" 

15|55|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Без сиңа булачак хак хҽбҽр белҽн сҿенеч 

бирҽбез, син ҿмет ҿзүчелҽрдҽн булма!" 

15|56|Ибраһим ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, мҿэмин бҽндҽ Раббысының рҽхмҽтеннҽн ҿмет 

ҿзмҽс, мҽгҽр адашкан кешелҽр генҽ ҿмет ҿзҽрлҽр". 

15|57|Ибраһим фҽрештҽлҽрдҽн сорады: "Миңа сҿенеч бирүдҽн башка тагын 

нинди эшегез бар, ий илчелҽр!?" 

15|58|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Без азган, чиктҽн чыккан кҽфер халыкны һҽлак 

итҽр ҿчен җибҽрелдек. 

15|59|Мҽгҽр Лутны ҿй җҽмҽгате белҽн һҽлак итмҽбез, барчасын коткарырбыз. 

15|60|Мҽгҽр Лутның хатыны азгыннардан, шуның ҿчен кҽферлҽр белҽн бергҽ 

һҽлак булачак". 

15|61|Бу фҽрештҽлҽр Лут ґҽлҽйһис-сҽлам янына баргач, 

15|62|Лут ҽйтте: "Сез ят кунакларсыз, без сезне танымыйбыз". 

15|63|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Кҽферлҽр шик тоткан ґҽзаб белҽн килдек, ягъни 

Лут үзенең кауменҽ: ҽгҽр фҽхеш эшлҽрегездҽн тҽүбҽ итмҽсҽгез һҽм исламны 

кабул итмҽсҽгез, сезгҽ тиздҽн каты ґҽзаб килҽчҽк дигҽн сүзенҽ 

ышанмадылар. 



15|64|Без сиңа хак хҽбҽрне китердек, сүзебез хак, без ҽйткҽнчҽ булыр. 

15|65|Син җҽмҽгатеңне алып, тҿннең бер вакытында шҽһҽрдҽн чыгып кит, вҽ 

үзең артларыннан бар, сездҽн һичберегез артына борылып карамасын, яки 

аерылып калмасын һҽм ҽмер ителгҽн урыныгызга барыгыз! 

15|66|Шҽһҽрдҽн чыгып китҽргҽ Лутка ҽмер бирдек, чҿнки таң вакытында 

кауменең арты киселҽсе, ягъни һичберсе калмыйча һҽлак булачаклар". 

15|67|Кеше кыяфҽтендҽ килгҽн фҽрештҽлҽрне шҽһҽр халкы күргҽч, лавата 

кылабыз, дип, йҿгерешеп килделҽр, шатланып. 

15|68|Лут кауменҽ ҽйтте: "Болар минем кунакларым, алар хакында мине 

рисвай кылмагыз! 

15|69|Аллаһудан куркыгыз, мине оятлы итмҽгез!" 

15|70|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Без сине егетлҽрне кунак итүдҽн тыймадыкмы? 

Рисвай булырга телҽмҽсҽң, егетлҽрне кунак итмҽ." 

15|71|Лут ҽйтте: "Сез ҽгҽр шҽһвҽтегез кушканча йҿрсҽгез, менҽ бу минем 

кызларым никах кылып алыгыз!" 

15|72|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Ий Лут, синең гомер белҽн ант итеп ҽйтҽбез, 

алар шҽһвҽт исереклеге белҽн хҽйран калып йҿрилҽр, синең нҽсыйхҽтеңне 

ишетмҽслҽр". 

15|73|Кояш чыгып торганда, аларга бер ямьсез каты тавыш иреште. 

15|74|Шул вакыт шҽһҽрнең ҿстен аска ҽйлҽндереп һҽлак иттек һҽм җҽһҽннҽмдҽ 

кыздырылган ташларны ҿслҽренҽ яудырдык. 

15|75|Тҽхкыйк фикерлҽп караучылар ҿчен аларның һҽлак булуында, ҽлбҽттҽ, 

гыйбрҽтлҽр бар. 

15|76|Вҽ ул һҽлак булган шҽһҽр юл ҿстендҽдер, үткҽн кешелҽр күреп үтҽлҽр. 

15|77|Бу каумнең һҽлак булуында мҿэминнҽр ҿчен могҗизалар бар. 

15|78|Дҽхи Шоґҽеб г-м җибҽрелгҽн Ҽйкҽ шҽһҽре халкы да залим булдылар. 

15|79|Вҽ аларга да ґҽзаб иңдереп, үчебезне алдык, боларның да һҽлак 

булган шҽһҽре юл ҿстендҽ күренеп тора. 

15|80|Дҽхи Хиҗер дигҽн җирнең Сҽмуд исемле халкы пҽйгамбҽрлҽре Салих г-

мне ялганчы диделҽр. 

15|81|Без ул Сҽмуд кауменҽ дҽлиллҽр вҽ могҗизалар бирдек, лҽкин алар 

һҽммҽсеннҽн баш тарттылар. 

15|82|Ґҽзабтан котылыр ҿчен таш тавын тишеп ҿйлҽр ясадылар. 

15|83|Аларга да таң вакытыңда каты тавыш иреште вҽ һҽлак булдылар. 

15|84|Тырышып ясаган таш ҿйлҽре аларга һич тҽ файда бирмҽде. 

15|85|Җирне вҽ күклҽрне һҽм араларында булган нҽрсҽлҽрне мҽхкҽм итеп, 

халык белҽн тҿзедек, сукыр булмаган кешелҽргҽ дҽрес алырга була. Ҽлбҽттҽ, 

кыямҽт кҿне килҽчҽк, син кҽферлҽрдҽн дҿньяда уч алырга тырышма, аларга 

яхшылык күрсҽт! 

15|86|Дҿреслектҽ синең Раббың – Улдыр, һҽрнҽрсҽне халык кылучы вҽ һҽр 

нҽрсҽне белүче. 

15|87|Дҿреслектҽ Без сиңа һҽр намазда укыла торган җиде аятьле Фатихҽ 

сүрҽсен вҽ ґҽзҽмҽтле Коръҽн Кҽримне бирдек. 

15|88|Кҽферлҽрдҽн бер таифҽгҽ Без биргҽн дҿнья малына кызыгып карамагыл 

һҽм аларның иман китермҽгҽннҽре ҿчен кайгырмагыл вҽ мҿэминнҽргҽ канатыңны 

җҽйгҽн кеби шҽфкать кыл! 

15|89|Кешелҽргҽ ҽйт: "Мин Аллаһуга итагать итмҽгҽн вҽ Аңа гыйбадҽт 

кылмаган кешелҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн ачык куркытучымын." 

15|90|Хаҗга баручыларны диннҽн дүндерү ҿчен бүленеп, алар юлына чыккан 

кҽферлҽргҽ ґҽзаб иңдергҽнебез кеби башкаларга да иңдерербез. 

15|91|Ул ґҽзабка тиешле кешелҽр Коръҽннең бҽгъзе аятьлҽренҽ ышаналар вҽ 

бҽгъзе аятьлҽргҽ ышанмыйлар яки Коръҽн аятьлҽрен сайлап, нҽфескҽ туры 

килгҽне белҽн генҽ гамҽл кылалар. 



15|92|Раббың исеме илҽ ант итеп ҽйтҽмен ки кыямҽт кҿнне, ҽлбҽттҽ, бик 

каты сорарбыз барчаларыннан да. 

15|93|Ул кешелҽрнең кылган эшлҽреннҽн кем Коръҽнгҽ ышанган, кем 

ышанмаган, кем гамҽл кылган, кем кылмаган, кем мҽетлҽргҽ укып тамак 

туйдырган һҽм акча алган – бу хакта хҿкем каты булыр. 

15|94|Инде ислам динен изһар кыл! Кешелҽрне иманга вҽ Коръҽн белҽн гамҽл 

кылырга ачыктан-ачык ҿндҽ! Һичкемнҽн курыкма! Вҽ мҿшриклҽрдҽн кисел, алар 

белҽн булышып вакытыңны ҿрҽм итмҽ! 

15|95|Сине мҽсхҽрҽ итҽ торган кешелҽрне һҽлак итҽргҽ вҽ сине сакларга Без 

җитҽбез! 

15|96|Ул саташкан бидеґҽтчелҽр Аллаһудан башка тагын берҽр кемне яки 

берҽр нҽрсҽне Аллаһ урынына тоталар, алар тиздҽн белерлҽр бу эшлҽренең 

һҽлакҽтлек икҽнлеген. 

15|97|Ҽлбҽттҽ, белҽбез кҽферлҽрнең вҽ бидеґҽтчелҽрнең хакка каршы ялган 

сүзлҽренҽ күңелең тарыгып хҽтерең каладыр. 

15|98|Раббыңны мактап тҽсбихлҽр ҽйт вҽ сҽҗдҽ кылучылардан бул! 

15|99|Вҽ Раббыңа гыйбадҽт кылгыл, хҽтта мҽгълүм булган кҿн килгҽнче, 

ягъни үлем килгҽнче! 

16|1|Аллаһу тҽгалҽнең ҽмере килде, ягъни кыямҽтнең кайчан булачагы һҽм 

кемгҽ һидҽят вҽ кемгҽ ґҽзаб булачагы да хҿкем ителде, Аллаһуның 

хҿкемнҽрен ашыктырмагыз! Ягъни кҽферлҽр кыямҽт кайчан була, яки безгҽ 

ґҽзаб кайчан була, тизрҽк булсын, дип, кҿлеп ҽйттелҽр, Аллаһу тҽгалҽ 

мҿшриклҽр сыйфатлый торган мҽхлуклар сыйфатыннан бик пакь, кимчелектҽн 

югары һҽм олугъ. 

16|2|Аллаһу тҽгалҽ колларыннан үзе телҽгҽн бҽндҽлҽренҽ үзенең ҽмере белҽн 

үлгҽн күңеллҽрне тергезүче шҽригать белҽн фҽрештҽлҽрне иңдерҽ, Аллаһудан 

башка Илаһҽ юк, фҽкать Мин генҽ дип хҽбҽр бирмҽк ҿчен, Миннҽн куркыгыз! 

16|3|Аллаһ җир вҽ күклҽрне хак тҿзү белҽн тҿзеде, Ул – Аллаһ мҿшриклҽр 

сыйфатлаган тиңдҽшлек сыйфатларыннан пакь. 

16|4|Аллаһ кешене бер тамчы судан халык кыла. Вҽ шул кеше ачык дошманлык 

белҽн Аллаһуга каршы бҽхҽслҽшҽ. 

16|5|Вҽ хайваннарны халык кылды, ул хайваннардан сезгҽ сҿт, йон вҽ башка 

файдалар бар вҽ бугазлап итлҽрен ашыйсыз. 

16|6|Ул хайваннарны иртҽ белҽн кырга чыгарганда вҽ кич белҽн ҿегезгҽ 

кайтарганда сезгҽ зиннҽт вҽ шатлыктыр. 

16|7|Вҽ ул хайваннарга йҿклҽр тҿяп ерак шҽһҽрлҽргҽ зур мҽшҽкать белҽн 

тҿрле ҽйберлҽр илтҽсез, ҽлбҽттҽ, Раббыгыз сезгҽ шҽфкатьле вҽ рҽхимле. 

16|8|Янҽ сезгҽ зиннҽт ҿчен вҽ атланыр ҿчен, йҿклҽр йҿклҽр ҿчен ат, качыр, 

ишҽклҽрне яратты һҽм дҽ сез белмҽгҽн нҽрсҽлҽрне халык кыла. Димҽк, ат, 

качыр, ишҽк – бу хайваннарны Аллаһ хезмҽт ҿчен халык кылган, бугазлап 

ашар ҿчен түгел, шул сҽбҽпле аларның итен мҿселманнар ашамыйлар. 

16|9|Туры юлны бҽян кылмак вҽ күрсҽтмҽк Аллаһ эшедер, чҿнки адаштыра 

торган караңгы юллар бар, ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде барчагызны да туры юлга 

салган булыр иде. Ягъни Коръҽн белҽн тҽрбиялҽнгҽн кеше туры юлны 

күрүчедер, вҽ Коръҽн диндҽ туры юл вҽ туры юлга яктылыктыр. Ҽмма Коръҽн 

белҽн тҽрбиялҽнмҽгҽн вҽ Коръҽн юлына кермҽгҽн кеше сукыр һҽм юлсыз. 

16|10|Аллаһ күктҽн яңгыр яудырып сезгҽ елгалар бар итте, вҽ агачлар 

үстерде, вҽ шулардан хайваннарыгызны ашатыр вҽ эчертер булдыгыз. 

16|11|Вҽ ул су белҽн безгҽ иген, зҽйтүн агачы, хҿрмҽ агачы, йҿзем 

агачлары вҽ башка тҿрле җимешлҽрне үстерер, фикерли белгҽн кешелҽр ҿчен 

бу ҽйтелгҽн нҽрсҽлҽр вҽ Аллаһуны тану ҿчен дҽреслҽр бар. 

16|12|Вҽ сезнең файдагызга кичне вҽ кҿнне һҽм ай вҽ кояшны бар кылды һҽм 

хҽрҽкҽтлҽндерде, сез алардан файдаланасыз, вҽ йолдызлар Аллаһ ҽмере 



буенча хҽрҽкҽт итҽрлҽр, гакылын эшлҽтҽ белгҽн кешелҽр ҿчен Аллаһуның бу 

эшлҽрендҽ, ҽлбҽттҽ, тирҽн дҽреслҽр бар. 

16|13|Вҽ җирдҽ сезнең ҿчен хайваннарның вҽ үсемлеклҽрнең тҿрле тҿстҽгесен 

бар кылды, ҽлбҽттҽ, җирдҽге тҿрле байлык вҽ тҿрле матурлыклар да 

табигатьнең хҽл теле белҽн вҽгазьлҽнүеннҽн вҽгазьлҽнҽ белгҽн чын 

кешелҽргҽ хакыйкый могҗизалар бар. 

16|14|Вҽ Ул – Аллаһ, җир ҿстеңдҽ диңгезлҽрне бар кылды да файдаланырга 

сезгҽ имкҽният бирде ул диңгезлҽрнең яхшы балыкларын ашамаклыгыгыз ҿчен 

вҽ аннан энҗе мҽрҗҽннҽр чыгарып зиннҽтлҽнмҽклегегез ҿчен, вҽ корабларның 

диңгезне ярып йҿргҽннҽрен күрерсең, вҽ сез мҿэминнҽр шул кораблар белҽн 

Аллаһуның юмартлыгыннан дҿнья кирҽклҽрен кҽсеп итсҽгез, шаять бу 

нигъмҽтлҽр ҿчен Аллаһуга шҿкер итҽрсез! 

16|15|Вҽ Ул тетрҽмҽсен ҿчен җир ҿстенҽ мҽхкҽм тауларны ыргытты вҽ сезгҽ 

елгалар бар кылды, җирдҽ һҽм диндҽ юллар бар итте, шаять Аллаһ күрсҽткҽн 

туры юлдан китҽрсез! 

16|16|Дҽхи юлларны белергҽ галҽмҽтлҽр – маяклар бар иттек, вҽ кораблар 

белҽн диңгездҽ йҿрегҽндҽ барачак тарафларын йолдызларга карап табарлар. 

16|17|Барча вҿҗүдне халык кылучы Аллаһ һичнҽрсҽне тҿзергҽ (хҽленнҽн 

килмҽгҽн сынымнар белҽн тигез булырмы? Шуны да фҽһемли алмыйсызмы? 

16|18|Ҽгҽр Аллаһ биргҽн нигъмҽтлҽрне санап карасагыз, һич санап бетерҽ 

алмассыз. Шиксез, Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

16|19|Аллаһу тҽгалҽ сезнең барча эшегезне ҽшкҽрҽлҽрен дҽ вҽ яшереннҽрен 

дҽ белҽ. 

16|20|Ҽмма мҿшриклҽрнең Аллаһудан башка гыйбадҽт кыла торган нҽрсҽлҽре 

һичнҽрсҽне халык кыла алмый, бҽлки ул сынымнар үзлҽре ясалган нҽрсҽлҽр. 

16|21|Ул сынымнар һич терелми торган үлеклҽр, вҽ ул сынымнар кешелҽрнең, 

ягъни үзлҽренҽ табынучыларның кайчан кубарылачакларын да белмилҽр. 

16|22|Сезнең Илаһҽгезнең һич тиңдҽше юк, бер генҽ Аллаһ, ахирҽт кҿненҽ 

ышанмаган кешелҽрнең күңеллҽре Аллаһуның берлеген инкяр итҽ, алар 

тҽкҽбберлҽнеп хактан качалар. 

16|23|Шиксез, Аллаһ белҽдер аларның күрсҽтеп һҽм яшереп эшлҽгҽн явыз 

эшлҽрен. Шиксез, Аллаһ зураеп тҽкҽбберлек кылучыларны яратмыйдыр. 

16|24|Ҽгҽр ул кҽферлҽрдҽн соралса: "Раббыгыз Мухҽммҽдкҽ нҽрсҽ иңдерде?" – 

дип, алар җавапта ҽйттелҽр: "Ҽүвҽлге ҿммҽтлҽрнең ҽкиятен иңдерде", – дип. 

16|25|Алар бу сүзлҽрне сҿйлилҽр кыямҽт кҿнне авыр җҽзасын күтҽрер ҿчен, 

дҽхи дҽлилсез ялган сүзлҽр белҽн үзлҽренҽ ияртеп аздырган кешелҽрнең дҽ 

гҿнаһларының җҽзасын күтҽрерлҽр, ҽгаһ булсыннар, белеп торсыннар 

күтҽрҽчҽк җҽзалары нинди кабахҽттер. 

16|26|Ҽүвҽлге кҽферлҽр дҽ Аллаһуга каршы мҽкерлек кылдылар, хҽтта лҽгънҽт 

ителгҽн вҽ һҽлак булган Намруд патша "Аллаһугызны атып тҿшерҽм", дип, 

бҿек манара ясаткан иде. Аллаһ тҿзегҽн манараларының нигезен суырып алды 

да, биналары ҿслҽренҽ ишелеп тҿште, һич кҿтмҽгҽндҽ, алар сизмҽгҽн җирдҽн 

ҿслҽренҽ ґҽзаб килде, ягъни тҿзегҽн биналары үзлҽрен һҽлак итте. 

16|27|Соңра ахирҽттҽ аларны тҿрле ґҽзаб белҽн рисвай кылыр һҽм Аллаһ 

аларга ҽйтер: "Миңа тиңдҽш кылган нҽрсҽлҽрегез кайда? Үзегез ясаган 

сынымнар хакында Минем мҿэмин бҽндҽлҽремҽ катылык күрсҽтҽ идегез, ягъни 

сынымнарыгызны яклап мҿселманнарга дошман була идегез". Белем бирелгҽннҽр 

ҽйтер: "Бүген ґҽзаб вҽ рисвайлык кҽферлҽргҽ". 

16|28|Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча үзлҽренҽ золым кылган имансызларның 

җанын алган вакытта алар ґҽзаб фҽрештҽлҽренҽ ҽйтерлҽр: "Хҽзер ышандык, 

ислам динен кабул иттек, без начар эш кылганыбыз юк", – дип. Ґҽзаб 

фҽрештҽлҽре ҽйтерлҽр: "Бҽли явызлыкны кылдыгыз, Аллаһуга вҽ расүлгҽ 

итагать итмҽдегез һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылмадыгыз, бҿтен эшегез 



Аллаһуга каршы булды, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, сезнең кылган явыз эшлҽрегезне 

белҽ". 

16|29|Иңде керегез җҽһҽннҽм ишеклҽреннҽн, анда мҽңге калырсыз. Дҿньяда 

вакытта Коръҽн белҽн гамҽл кылырга тҽкҽбберлҽнгҽн кешелҽрнең урыны нинди 

яман урын. 

16|30|Ҽмма Аллаһуга тҽкъвалык кылучы мҿэминнҽргҽ ҽйтелсҽ: "Раббыгыз, 

Мухҽммҽд г-мгҽ нҽрсҽ иңдерде", – дип. Ҽйтерлҽр: "Раббыбыз хак булган яхшы 

аятьлҽрне иңдерде", – дип. Аллаһ ҽйтҽ: "Коръҽн белҽн дҿрес гамҽл кылган 

хак мҿэминнҽргҽ дҿньяда ук яхшы тормыш булыр, ахирҽт -йорты, ҽлбҽттҽ, 

дҿнья йортыннан яхшыдыр, вҽ тҽкъва мҿэминнҽрнең урыны нинди яхшы 

урындыр". 

16|31|Ул урын ґҽден җҽннҽтлҽре ки, аңда керерлҽр, агачлары астыннан 

елгалар агар һҽм аларга анда ни телҽсҽлҽр шул булыр. Тҽкъва мҿэминнҽргҽ 

Аллаһ җҽннҽтлҽрне шулай бүлҽк итеп бирер. 

16|32|Мҿшриклектҽн вҽ монафикълыктан пакь булган мҿэминнҽрнең фҽрештҽлҽр 

җанын алганда ҽйтерлҽр: "Сезгҽ Аллаһуның сҽламе булсын, Аллаһуга итагать 

итеп изге гамҽллҽр кылганыгыз ҿчен җҽннҽткҽ керегез! 

16|33|Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы динсезлҽр кҿтмилҽр Аллаһудан бер 

файданы, мҽгҽр җаннарын алып китҽ торган фҽрештҽне кҿтҽлҽр, яки Аллаһудан 

ґҽзаб килүне кҿтҽлҽр, хҽзерге динсез залим Аллаһуга карышып яшҽсҽлҽр, 

ҽүвҽлге залимнҽрдҽ Аллаһуга карышып яшҽделҽр. Аллаһ аларгы золым итмҽде, 

лҽкин алар үзлҽре Аллаһ дҿньясында яшҽгҽн хҽллҽрендҽ Аллаһуга карышып 

үзлҽренҽ золым иттелҽр. 

16|34|Аларга явыз эшлҽренең җҽзасы иреште вҽ Коръҽнне һҽм пҽйгамбҽрне 

кимсетүлҽренең дҽ җҽзасы үзлҽренҽ рисвайлык вҽ ґҽзаб булды. 

16|35|Мҿшриклҽр Коръҽн хҿкемнҽренҽ каршы барып ҽйттелҽр: "Ҽгҽр Аллаһ 

телҽмҽсҽ, без һҽм аталарыбыз Аллаһудан башка һичнҽрсҽгҽ гыйбадҽт кылмас 

идек һҽм Аллаһудан башка һичнҽрсҽне хҽрам кылмас идек, бу эшлҽребез Аллаһ 

телҽве белҽн", – дип. Ґҽҗҽб Аллаһуга каршы барып эшлҽгҽн эш Аллаһ телҽге 

буламы? Ҽүвҽлге кҽферлҽр дҽ шулай сҿйлҽделҽр, рҽсүллҽргҽ Аллаһ хҿкемнҽрен 

ирештерү генҽ лязем. 

16|36|Ҿммҽтлҽрнең һҽрберсенҽ рҽсүллҽр күндердек, фҽкать Аллаһуга гына 

гыйбадҽт кылыгыз вҽ Аллаһудан башкага гыйбадҽт итүдҽн сакланыгыз һҽм 

бидеґҽт гамҽллҽр белҽн динне пычратмагыз, дип. Ул ҿммҽтлҽрнең итагать 

иткҽннҽрен Аллаһ һидҽяткҽ салды вҽ итагать итмҽгҽннҽренҽ адашуны 

беркетте. Инде җир ҿстендҽ йҿрегез вҽ күрегез – ялганчыларның ахыры ничек 

булган? 

16|37|Син имансызларны иманлы итү ҿчен нихҽтле генҽ тырышсаң да, Аллаһ 

туры юлга салмас, Аңа карышып адашкан кешелҽрне, вҽ аларга ярдҽмче дҽ 

булмас. 

16|38|Ныклап Аллаһ исеме илҽ ант итҽлҽр, үлгҽн кешелҽрне Аллаһ яңадан 

тергезми дип. Бҽлки тергезмҽк Аллаһуның хак вҽгъдҽседер, ҽлбҽттҽ, 

тергезер, лҽкин күп кешелҽр Аллаһуның вҽгъдҽсенең хаклыгын белмилҽр. 

16|39|Булачагын да ихтилаф кылышкан кыямҽт кҿнен күрсҽтмҽк ҿчен Аллаһ 

барча кешелҽрне тергезер һҽм кҽферлҽрне дҽ үзлҽренең ялганчы икҽнлеклҽрен 

белсеннҽр ҿчен тергезер. 

16|40|Без бер нҽрсҽнең булуын телҽсҽк, ул нҽрсҽнең бар булуы ҿчен "бар 

бул!" – дип ҽйтүебез җитҽ, һич кичекмичҽ бар булыр. 

16|41|Залимнҽрдҽн золым күргҽннҽн соң, хак мҿэминнҽр иркен урынга күчеп 

киттелҽр, Без аларга дҿньяда ук яхшы тормыш бирербез, янҽ аларга ахирҽттҽ 

бирелҽчҽк нигъмҽт дҽхидҽ олугърак, ҽгҽр шуны кешелҽр белсҽлҽр. 

16|42|Ул күчеп китүче мҿэминнҽр кҽферлҽрнең җҽберлҽүлҽренҽ һҽм башка 

авырлыкларга сабыр итҽлҽр, чыдыйлар вҽ һҽрвакыт Раббыларына тҽвҽккҽл 

кылалар. 



16|43|Синнҽн элек тҽ синең кеби ирлҽрне пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек вҽ аларга 

шҽригать хҿкемнҽрене вҽхий кылдык, югыйсҽ, бервакытта да фҽрештҽлҽрне 

пҽйгамбҽр итеп җибҽрмҽдек, белмҽгҽн һҽрнҽрсҽгезне белгҽн кешелҽрдҽн 

сорагыз! 

16|44|Ул пҽйгамбҽрлҽрне могҗизалар вҽ китап белҽн җибҽрдек. Ий Мухҽммҽд 

г-м, Без сиңа Коръҽн иңдердек, кешелҽр ҿчен хаслап иңдерелгҽн шҽригать 

хҿкемнҽрен ҿйрҽтмҽклегең ҿчен, шаять ишетеп, фикерлҽп карарлар вҽ аңлап 

кабул итҽрлҽр! 

16|45|Хакка каршы мҽкерлек кылган явыз кешелҽр, аларны җир йотудан яки 

һич кҿтмҽгҽн җирдҽн Аллаһуның ґҽзабы тотудан имин булалармы? Бу эш булмас 

дип уйлыйлармы? 

16|46|Яки аларны Аллаһ йҿргҽн җирлҽрендҽ юлда һҽлак итүдҽн имин 

булалармы? Алар Аллаһуны гаҗиз итҽ алмаслар, ягъни Аның ґҽзабына каршы 

тора алмаслар. 

16|47|Яки Аллаһ аларны куркынычлар астында тотудан иминнҽрме? Бу хҽллҽр 

булмас, дип, тыныч торалармы? Моннан соң тҽүбҽ итеп Аллаһ юлына кайткан 

кешелҽргҽ Раббыгыз, ҽлбҽттҽ, шҽфкатьле вҽ рҽхимле. 

16|48|Аллаһ бар иткҽн һҽрнҽрсҽгҽ карап гыйбрҽтлҽр алсагызчы, ул 

нҽрсҽлҽрнең уңыннан да сулыннан да күлҽгҽлҽре йҿрер, вҽ түбҽнчелек белҽн 

Аллаһуга баш иеп, Аңа итагать итҽрлҽр. 

16|49|Җирдҽге җан иялҽреннҽн вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр һҽм фҽрештҽлҽр 

Аллаһуга сҽҗдҽ кылалар, ул фҽрештҽлҽр Аллаһуга сҽҗдҽ кылудан 

зурланмаслар. 

16|50|Вҽ ул фҽрештҽлҽр ҿслҽрендҽ булган Раббыларыннан, яки Аның 

ґҽзабыннан куркырлар вҽ Аллаһудан нҽрсҽ боерылса, шуны эшлҽрлҽр. 

16|51|Аллаһ ҽйтте: "Ике Илаһҽ тотмагыз, Ул – Аллаһ ялгыз гына, бер Илаһҽ, 

Миннҽн генҽ куркыгыз! 

16|52|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр Аллаһ мҿлкедер вҽ хак дин – Аллаһ 

динедер, ягъни ислам дине генҽ диндер, башка диннҽр вҽ Коръҽн сҿннҽттҽн 

башка гамҽллҽр – барысы да батылдыр. Ҽйҽ сез Аллаһудан башкадан 

куркасызмы? 

16|53|Сезнең кулыгызда булган нигъмҽтлҽр һҽммҽсе Аллаһудандыр, ҽгҽр сезгҽ 

бер зарар ирешсҽ, авыз күтҽреп, Аллаһуга зарыйлык кыласыз. 

16|54|Ҽгҽр сездҽн ул зарарны алсак, сездҽн бер таифҽ нҽрсҽнедер Аллаһуга 

тиң кылып, мҿшрик буладыр. 

16|55|Алар Аллаһуга мҽхлукны тиң кылалар, Аллаһ биргҽн нигъмҽтлҽргҽ 

кҿферлек кылыр ҿчен, сез кҿфран нигъмҽт кылучылар дҿньяда аз гына 

файдаланыгыз, тиздҽн ґҽзабларын белерсез! 

16|56|Мҿшриклҽр Без ризыкландырган игеннҽрдҽн һичнҽрсҽ белмҽгҽн 

сынымнарга ҿлеш чыгаралар ягъни, сынымнар файдасына садака бирҽлҽр. 

Үземнең хҿрмҽтле "Аллаһ" исемем белҽн ант итеп ҽйтҽмен ки, бу 

эшлҽрегездҽн соралырсыз, каты хҿкемгҽ калырсыз! 

16|57|Дҽхи Аллаһуның кызлары бар, дип, ифтира кылалар, мондый кимчелектҽн 

Аллаһуны пакь дип белегез! Алар фикеренчҽ: үзлҽре сҿйгҽн ир балалар 

аларга була да, ҽмма алар сҿймҽгҽн кыз балалар Аллаһуга була, имеш. 

16|58|Ҽгҽр ул мҿшриклҽрнең берсенҽ "кыз балаң туган", дип, сҿенеч 

бирелсҽ, хатынына ачуланып, дусларыннан оялып, йҿзе каралып китҽдер. 

16|59|Кыз белҽн сҿенеч бирелгҽнлектҽн хурланып кауменнҽн качадыр, уйлап 

торадыр: бу кызны хурланып кына асрыйммы икҽн? Яки терелҽтҽ туфракка 

күмеп таптыйммы икҽн, дип. Ҽгаһ булсыннар, кылган эшлҽре нинди яман 

кабҽхҽт эштер! 

16|60|Ахирҽт кҿненҽ ышанмаган кҽферлҽрнең кабҽхҽт мисаллары бардыр. 

Шулардан берсе – үз балаларын үтерүлҽре. Ҽмма Аллаһу тҽгалҽнең бҿеклегенҽ 



вҽ олугълыгына күркҽм мисаллар бар, вҽ Ул – Аллаһ һҽр эштҽ җиңүче вҽ 

хикмҽт белҽн эш кылучы. 

16|61|Ҽгҽр Аллаһ, кешелҽрне кылган гҿнаһлары ҿчен дҿньяда ґҽзаб кыла 

торган булса иде, җир ҿстендҽ һичбер мҽхлукны калдырмыйча, һҽммҽсен һҽлак 

итҽр иде, лҽкин һҽлак итмичҽ билгеле вакыткача кичектерҽ, билгелҽнгҽн 

вакыт җиткҽч, бер сҽгать соңга калмас вҽ бер сҽгать алдан ґҽзаб 

ителмҽслҽр. 

16|62|Шулай итеп, мҿшрик ахмаклар үзлҽре ҿчен мҽкрүһ күргҽн нҽрсҽлҽр 

белҽн Аллаһуны сыйфатлыйлар, ялган булганы хҽлдҽ, аларның теллҽре ҽйтер: 

"Безгҽ ахирҽттҽ яхшылык вҽ олугъ дҽрҽҗҽлҽр булачак", – дип. Шик юк: 

аларга ахирҽттҽ ут ґҽзабы булачак вҽ һҽркемнҽн элек алар керҽчҽклҽр 

җҽһҽннҽмгҽ. 

16|63|Үземнең "Аллаһ" дигҽн исемем белҽн ант итеп ҽйтҽмен ки: синнҽн 

ҽүвҽлге ҿммҽтлҽргҽ дҽ пҽйгамбҽрлҽр җибҽрдек, шайтан аларның кылган батыл 

гамҽллҽрен үзлҽренҽ яхшы эш итеп күрсҽтте шайтан бу кҿндҽ аларга 

юлдаштыр, аларга ахирҽттҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб булачак. 

16|64|Сиңа Коръҽнне иңдердек тҿрлечҽ булган батыл диннҽр арасыннан бер 

хак динне ачык бҽян итҽр ҿчен һҽм дҽ аның белҽн гамҽл кылучы мҿэминнҽргҽ 

һидҽят вҽ рҽхмҽт булсын ҿчен. 

16|65|Аллаһ күктҽн яңгыр яудырып үлгҽн җирне тергезде. Сүзне ишетеп 

фҽһемли белүчелҽргҽ Аллаһуның бу эшендҽ Аның берлегенҽ дҽлил бар. 

16|66|Вҽ сезгҽ хайваннарда да гыйбрҽтлҽр бардыр: кан белҽн тизҽк 

арасыннан чыккан сҿтне сезгҽ эчерҽбез, ул сҿт эчүчегҽ лҽззҽтледер. Ягъни 

сыерның ашаган, эчкҽн нҽрсҽсе канга, иткҽ, сҿткҽ, тизҽккҽ вҽ сидеккҽ 

бүленҽ. Шуны кем эшли ала? Шул эш гакыллы кешегҽ гыйбрҽт түгелме? 

16|67|Вҽ Без үстергҽн хҿрмҽ, йҿзем җимешлҽреннҽн эчемлеклҽр вҽ башка яхшы 

ашамлыклар ясыйсыз. Гакыллы кешелҽр ҿчен бу нҽрсҽлҽрдҽ дҽ гамҽллҽр бар. 

16|68|Раббың бал кортларына вҽхий кылды: "Ий бал кортлары тауларда, 

агачларда вҽ кешелҽр тора торган җайларда үзегезгҽ оя ясагыз! 

16|69|Соңра һҽр җимеш чҽчҽклҽреннҽн бал ашагыз һҽм җыегыз вҽ итагать 

итеп, мин ҽмер кылган юлга керегез!" – дип. Бал кортлары кешелҽр ҿчен 

эчлҽреннҽн тҿрле тҿстҽге балларны чыгарып бирҽлҽр, ул балларда ашар ҿчен 

тҽме дҽ Һҽм кешелҽр ҿчен шифасы да бар. Фикерли белгҽн кешелҽр ҿчен бал 

кортларының эшендҽ зур гыйбрҽт вҽ дҿреслек бардыр. Ягъни, бал кортларына 

һичкем дҽрес бирҽ алмас, лҽкин кешелҽр бал кортларыннан дҽрес алалар. 

16|70|Ий кешелҽр, сезне Аллаһ халык кылды, соңра Ул барчагызны үтерҽдер, 

вҽ сездҽн бҽгъзелҽрегез күп яшҽп картлык зҽгыйфьлегенҽ кайтарылыр, хҽтта 

ҽүвҽлдҽ белгҽннҽрен онытып белмҽсен ҿчен! Ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белҽ 

һҽм һҽрнигҽ кадир. 

16|71|Аллаһ, кайберлҽрегезне ризыкта артык кылды, ягъни дҿньядагы 

кешелҽрнең кайберлҽрен бай вҽ кайберлҽрен ярлы кылды. "Шул тигезсезлекне 

Аллаһ тигезлҽмҽгҽч, кем тигезли ала? Бу эш гыйбрҽт түгелме?" Аллаһ биргҽн 

байлыкны кешелҽр һҽммҽсе бертигез файдаланырга бурычлы булсалар да, 

байлар байлыкларын кул асларында булган ярлы кешелҽргҽ бирергҽ телҽмилҽр, 

яки алар байлыкны Аллаһ биргҽнлекне инкяр итеп, ул байлыкларны безгҽ 

сынымнар бирде дилҽрме? Яки үзебез булдырабыз дилҽрме? 

16|72|Аллаһ, сезнең ҿчен үз җенесегездҽн хатыннар халык кылды, вҽ 

хатыннарыгыздан сезгҽ балалар вҽ балаларның балаларын яратты, вҽ сезне 

хҽлҽл яхшы ризыклар белҽн ризыкландырды, ҽйҽ кире кешелҽр ялганга ышанып 

Аллаһ нигъмҽтлҽрен инкяр итҽлҽрме? 

16|73|Аллаһудан бизеп сынымнарга гыйбадҽт кылалар ки, ул сынымнары аларга 

күктҽн дҽ һҽм җирдҽн дҽ бернинди ризык бирмҽгҽн, бирергҽ кҿче дҽ җитмҽгҽн 

яраксыз нҽрсҽлҽрдер. 



16|74|Аллаһуга һичнҽрсҽне мисал кылмагыз! Чҿнки Ул һичнҽрсҽгҽ охшамыйдыр, 

Аллаһ, ҽлбҽттҽ, һҽрнҽрсҽне белҽдер, ҽмма сез күп нҽрсҽне белмисез. 

16|75|Аллаһ мисал китерҽ: үзен дҽ тҽэмин итҽ алмый, башка кешегҽ дҽ 

һичнҽрсҽ бирҽ алмый загыйфь бер кол, дҽхи Без берҽүгҽ мал вҽ яхшы ризык 

бирдек, ул шул малдан күрсҽтеп вҽ күрсҽтмичҽ мохтаҗларга бирер, бу ике 

кеше бер тигез булырлармы? Хакыйкый мактау Аллаһуга хасдыр, бҽлки күп 

кешелҽр белмилҽр. 

16|76|Янҽ Аллаһ, ике ирне мисал кыладыр: берсе телсез һичнҽрсҽ аңламый, 

бер эш тҽ эшли алмый, кайда гына барса да бер файда китерҽ алмый, фҽкать 

хуҗасына йҿк булып тора иде, шул телсез загыйфь кеше туры юлны табып изге 

гамҽллҽр кылган, файдалы эшлҽрне эшлҽгҽн һҽм башкаларны да гаделлеккҽ 

изге гамҽллҽргҽ ҿндҽгҽн кҿчле кеше кеби булырмы? Ҽлбҽттҽ, тигез 

булмаслар. 

16|77|Күклҽрдҽге вҽ җирдҽге яшерен нҽрсҽлҽрне белмҽк Аллаһуга хастыр, вҽ 

кыямҽтнең булуы күз кыскан хҽтле тиз булыр, яки күз кысканнан да тизрҽк 

булыр, шиксез Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ кадирдер. 

16|78|Аллаһ, сезне аналарыгызның карыныннан чыгарды ул вакытта һичнҽрсҽ 

белми идегез, сезгҽ колак, күз вҽ күңел бирде шулар белҽн белҽ 

башладыгыз, шуларны уйласагыз, шаять шҿкер итҽрсез! 

16|79|Ҽйҽ ул гафил кешелҽр һавадагы кошларга карап гыйбрҽт алмыйлармы? Ул 

кошлар күктҽ һава эчендҽ Аллаһ ҽмере белҽн очалар, аларны һавада күтҽрүче 

юк, мҽгҽр аларны Аллаһ күтҽрҽ. Аллаһуның бу эшендҽ дҽ гыйбрҽтлҽр бар иман 

китергҽн кешелҽр ҿчен. 

16|80|Аллаһ ҿйлҽрегезне сезгҽ торырга урын кылды, дҽхи сезгҽ хайван 

тирелҽреннҽн ҿйлҽр кылды, ул ҿйлҽр күчеп йҿрегҽн вакытыгызда һҽм бер 

урында торганда да сезнең ҿчен җиңелдер, вҽ аларның йоннарыннан, ял 

койрык тҿклҽреннҽн файдаланып үзегезгҽ кирҽк нҽрсҽлҽрне ясыйсыз, һҽм 

башка нҽрсҽлҽрдҽн ҽҗҽлегез җиткҽнче файдаланасыз. 

16|81|Аллаһ, үзе халык кылган агач вҽ тауларны сезгҽ күлҽгҽ кылды, вҽ 

таулардан сезгҽ пҽрдҽ була торган урыннар кылды, вҽ сезгҽ кызудан саклый 

торган күлмҽклҽр кылды, һҽм дҽ сугышларда саклый торган сугыш күлмҽклҽрен 

кылды. Ҽнҽ шулай Аллаһ сезгҽ нигъмҽтлҽрен тҽмам кылыр, шаять шҿкер итеп, 

Аллаһуга итагатьле мҿселман булырсыз! 

16|82|Ҽгҽр Коръҽн хҿкемнҽрен кабул итеп мҿселман булудан баш тартсалар, 

сиңа фҽкать Аллаһ хҿкемнҽрен ирештерү генҽ ляземдыр. 

16|83|Нигъмҽтлҽрнең Аллаһудан икҽнен белерлҽр, соңра инкяр итҽрлҽр, 

аларның күбрҽге кҽферлҽрдер. 

16|84|Кыямҽт кҿнне һҽр ҿммҽтнең пҽйгамбҽрен вҽ башка шҽһитлҽрне 

кубарырбыз, ҿммҽтлҽре ҿстеннҽн шҽһадҽт бирерлҽр, соңра кҽферлҽрнең 

һичберсенҽ сҿйлҽргҽ рҿхсҽт бирелмҽс һҽм Аллаһуның ризалыгын кҽсеб итҽргҽ 

тҽкълиф ителмҽслҽр, ягъни ул кҿндҽ Аллаһуның ризалыгын кҽсеб итҽ 

алмаслар. 

16|85|Залимнҽр ґҽзабны күргҽндҽ алардан ґҽзаб җиңелҽйтелмҽс һҽм ґҽзабка 

кермичҽ торырга аз гына да вакыт бирелмҽс. 

16|86|Мҿшриклҽр Аллаһуга тиңдҽш кылган нҽрсҽлҽрен күргҽч ҽйтер: "Ий 

Раббыбыз ошбулар синнҽн башка гыйбадҽт вҽ сиңа тиң кылган 

нҽрсҽлҽребездер", – дип, сынымнары ҽйтерлҽр: "Безне Аллаһуга тиң кылуыгыз 

ялган эшегез иде". 

16|87|Вҽ ул кҿндҽ барчасы Аллаһуга баш иярлҽр, лҽкин эш узган булыр, вҽ 

алардан Аллаһуга тиң кылган сынымнары качарлар. 

16|88|Кҽферлҽргҽ кҽфер булганнары ҿчен вҽ явызлыклар кылып вҽ кешелҽрне 

Аллаһ юлыннан тыйганнары ҿчен ґҽзаб ҿстенҽ ґҽзаб арттырып, ґҽзаб 

кылырбыз. 



16|89|Кыямҽт кҿнендҽ һҽр ҿммҽткҽ үзараларына җибҽрелгҽн пҽйгамбҽрне шаһит 

итеп кубарырбыз, вҽ сине дҽ, ий Мухҽммҽд г-м, үз ҿммҽтеңҽ шаһит итеп 

китерербез. Вҽ сиңа Коръҽн иңдердек һҽрнҽрсҽне ап-ачык итеп, вҽ 

мҿэминнҽргҽ һидҽят, рҽхмҽт вҽ сҿенеч итеп иңдердек. 

16|90|Тҽхкыйк Аллаһу тҽгалҽ һҽр эштҽ гадел булырга һҽм дин вҽ мҿселманнар 

файдасына яхшы эшлҽр кылырга вҽ якын кардҽшлҽрнең хакын үтҽргҽ боерадыр 

вҽ Аллаһ сезне тыядыр фҽхеш хҽрам эшлҽрдҽн вҽ шҽригать белҽн сабит 

булмаган бидеґҽт гамҽллҽрдҽн һҽм зураеп хактан качудан, хаксыз золым 

итүдҽн. Аллаһ сезне вҽгҽзьли, шаять вҽгазьлҽнерсез! 

16|91|Ҽгҽр Аллаһуга ґҽһед яки вҽгъдҽ бирсҽгез, ҽлбҽттҽ, аны үтҽгез! Аллаһ 

исеме белҽн ҽйткҽн антларыгызны бозмагыз! Тҽхкыйк сез Аллаһ исеме белҽн 

ант иткҽндҽ Аллаһуны кҽфил иткҽн буласыз. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ сезнең кылган 

эшлҽрегезне белҽдер. 

16|92|Ий сез мҿэминнҽр, антыгызны бозып, бҿтен кҿчен куеп йоннан эрлҽгҽн 

яхшы җеплҽрен сүтеп, ҿзгҽлҽп яраксыз иткҽн юлҽр хатын кеби булмагыз! Сез 

үзара хҽйлҽ ҿчен ант итсҽгез, ҽгҽр үзегез башкалардан аз булсагыз 

сугышмыйбыз дип ант итсҽгез, күбҽйсҽгез, шул антыгызны бозып сугышырга 

башлыйсыз. Тҽхкыйк Аллаһ сезне ант итүлҽрегез белҽн сыныйдыр. Аллаһ 

хҿкемнҽренҽ хыйлаф эшлҽрегезне кыямҽт кҿнендҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ, үзегезгҽ 

белдерер һҽм хҿкем итҽр. 

16|93|Ҽгҽр Аллаһ телҽгҽн булса иде, ҽлбҽттҽ, барчагызны бер диндҽ кылыр 

иде, лҽкин Аллаһ, телҽгҽн кешелҽрен адаштыра вҽ телҽгҽн кешелҽрен туры 

юлга сала. Кыйлган эшлҽрегездҽн, ҽлбҽттҽ соралырсыз, сакланып эш кылыгыз! 

16|94|Антларыгызны хҽйлҽ белҽн кылмагыз, ҽгҽр хыянҽт юл белҽн ант 

итсҽгез, аякларыгыз хакка беркетелгҽннҽн соң аннан таяр, Аллаһ юлыннан 

тыелганыгыз, ягъни Аның юлыннан чыкканыгыз ҿчен каты ґҽзаблар татырсыз, 

Аллаһ исеме илҽ ант итеп шул антны үтҽү дҽ Аллаһ юлыдыр, ҽгҽр 

антларыгызда тормасагыз ахирҽттҽ сезгҽ каты ґҽзаб булыр. 

16|95|Аллаһ исеме белҽн ҽйткҽн антларыгызны дҿнья малы ҿчен бозмагыз! 

Антларын, вҽгъдҽлҽрен бозмаган кешелҽргҽ ахирҽттҽ Аллаһудан бирелҽчҽк 

нигъмҽтлҽр, ҽлбҽттҽ, хҽерледер, ҽгҽр белсҽгез! 

16|96|Сезнең кулыгызда булган нҽрсҽлҽр һҽммҽсе бетҽчҽк, ҽмма Аллаһ 

кулында булган нҽрсҽлҽр мҽңгегҽ каладыр. Аллаһ кушканча яшҽп вҽ Ул 

кушканча дин тотарга бҿтен авырлыкларны күтҽрүче сабыр мҿэминнҽргҽ, 

ҽлбҽттҽ, кылган изге гамҽллҽренең яхшырагы белҽн җҽза кылырбыз. 

16|97|Изге гамҽллҽр кылган хак мҿэминнҽр кирҽк – ир булсыннар, кирҽк – 

хатын булсыннар, аларга дҿнья вҽ ахирҽт хуш тереклек бирербез, вҽ аларга 

кылган гамҽллҽреннҽн күркҽмрҽк ҽҗерен бирербез. 

16|98|Ий мҿэмин бҽндҽм, ҽгҽр Коръҽн укырга телҽсҽң, башта "Ҽгузү-биллҽһи-

минҽш-шайтанир-раҗим", дип ҽйт! 

16|99|Ҽлбҽттҽ, ул шайтанның иман китереп шҽригать хҿкемнҽрен тулысынча 

үтҽү ҿчен Аллаһуга тҽвҽккҽл кылган хак мҿэминнҽргҽ ихтыяры юктыр, ягъни 

үзенҽ ияртергҽ кҿче җитмҽс. 

16|100|Бҽлки шайтанның ихтыяры булыр, аны дус тоткан вҽ аны Аллаһуга 

тиңдҽш кылган кешелҽргҽ аларны үзе телҽгҽнчҽ аздырыр. 

16|101|Ҽгҽр Без бер аятьнең хҿкемен бетереп, аны икенче аять белҽн 

алыштырсак, Аллаһ белүчерҽктер, нинди аять иңдерергҽ, шулай итеп, Аллаһ 

бер аятьне алыштырса, мҿшриклҽр Мухҽммҽд г-мгҽ син Аллаһуга ифтира 

кылучысың дилҽр, бҽлки аларның күбрҽге аятьнең алышуының хикмҽтен 

белмилҽр. 

16|102|Ҽйт: "Алышынган аятьне Җҽбраил г-м Аллаһудан хаклык белҽн иңдерде, 

мҿэминнҽрнең күңелен хаклыкка беркетер ҿчен вҽ аларга һидҽят һҽм сҿенеч 

булсын ҿчен". 



16|103|Тҽхкыйк белҽбез: "Мухҽммҽдкҽ аятьлҽр Аллаһудан килми, аны кешелҽр 

генҽ ҿйрҽтҽ", – дигҽн сүзлҽрен. Мухҽммҽдне кеше генҽ ҿйрҽтҽ дигҽн кешенең 

теле чит ил теледер, ҽмма Коръҽн ачык мҽгънҽле гарҽп теле белҽндер. 

16|104|Аллаһуның аятьлҽренҽ ышанмаган кешелҽрне Аллаһ һидҽяткҽ салмыйдыр, 

ахирҽттҽ аларга рҽнҗеткүче ут ґҽзабы булачак. 

16|105|Аллаһуга ялганны ифтира итүчелҽр Аллаһуның аятьлҽренҽ иман 

китермҽгҽн кешелҽрдер вҽ ул кешелҽр ялганчылардыр. 

16|106|Берҽү иман китереп мҿселман булганнан соң Аллаһуга кҽфер булса, 

аңа җҽһҽннҽм ґҽзабы тиешле булды. Мҽгҽр кҽферлҽр кҽфер сүзне кҿчлҽп 

ҽйттерсҽлҽр, шул вакытта күңеле иман белҽн карарланган булса, ул кешенең 

иманына зарар килмҽс. Ҽмма күңеллҽре кҿфергҽ риза булып хуш күңел белҽн 

кҽфер сүзен ҽйтсҽлҽр, аларга Аллаһуның ачуыдыр һҽм дҽ аларга ахирҽттҽ 

олугъ ґҽзаб булыр. 

16|107|Ул кешелҽр ахирҽткҽ караганда дҿньяны артык сҿеп, дҿнья кирҽген 

генҽ кҽсеп иттелҽр, ахирҽтне оныттылар, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ахирҽтне инкяр 

итүчелҽрне туры юлга салмас. 

16|108|Ул кҽферлҽрнең күңеллҽренҽ, колакларына һҽм күзлҽренҽ Аллаһ мҿһер 

басты, шуның ҿчен алар хакны аңламыйлар, хак сүзне тыңламыйлар һҽм 

гыйбрҽтлҽрне күрмилҽр, бу кешелҽр бҿтенлҽй гафиллҽрдер. 

16|109|Шик юк, ҽлбҽттҽ, алар ахирҽттҽ хҽсрҽтлҽнүче кешелҽрдер. 

16|110|Соңыннан, дҿреслектҽ, синең Раббың шул кешелҽргҽ – алар Мҽккҽ 

мҿшриклҽреннҽн күп фетнҽ-зарар күргҽннҽн соң Мҽдинҽгҽ күчтелҽр һҽм Аллаһ 

юлында мҿшриклҽр белҽн сугыштылар һҽм дҽ Аллаһ юлында тҿрле авырлыкларны 

күтҽреп сабыр иттелҽр, – моннан соң, ҽлбҽттҽ, Аллаһ аларның ҽүвҽлдҽге 

гҿнаһларын ярлыкаучы вҽ аларга рҽхмҽт кылучыдыр. 

16|111|Кыямҽт кҿнендҽ һҽр кеше үзен генҽ якларга тырышыр, һҽм ул кҿндҽ 

һҽркемнең дҿньяда кылган эшенең җҽзасы тулысынча бирелер һҽм савабын 

киметеп, яки гҿнаһын арттырып һичкемгҽ золым ителмҽс. 

16|112|Мисал итеп Аллаһ Мҽккҽ шҽһҽрен бҽян итҽдер ки, ул шҽһҽр дошманнан 

имин иде, һичкемнҽн куркусыз яшилҽр иде, һҽрьяктан ризыклар килеп 

тормышлары иркен иде, Аллаһ биргҽн нигъмҽтлҽрнең иң зурысына кҿферлек 

кылдылар, Коръҽнгҽ вҽ расүлгҽ иман китермҽделҽр, ислам динен кабул 

итмҽгҽннҽре ҿчен Аллаһ аларга, тынычлыкны алып, курку бирде вҽ байлыкны 

алып, ачлык бирде. 

16|113|Тҽхкыйк аларга үзалларыннан расүл Мухҽммҽд г-м килде, лҽкин алар 

аны ялганчы диделҽр, ышанмадылар, залим булганнары хҽлдҽ аларга Аллаһ 

ґҽзабы иреште. 

16|114|Аллаһ биргҽн пакь хҽлҽл ризыклардан ашагыз һҽм Аллаһуның сезгҽ 

биргҽн нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итегез, ҽгҽр Аллаһуга гына гыйбадҽт кыла 

торган мҿэминнҽрдҽн булсагыз! 

16|115|Аллаһ, ҽлбҽттҽ, хҽрам кылды сезгҽ үлгҽн хайванны, вҽ бугаз канын, 

вҽ дуңгызны һҽм Аллаһудан башка берҽр нҽрсҽнең исеме ҽйтеп бугазланган 

хайванны. Ҽмма берҽү ашарга хҽлҽл ризык тапмыйча ачка үлү ихтималы 

булганда гына шулардан берсен аз гына ашаса ярый, андый вакытта Аллаһ 

ярлыкаучы вҽ рҽхимледер. 

16|116|Аллаһуга ялганны ифтира кылыр ҿчен дҽлилсез үз белдегегез белҽн 

бусы – хҽрам вҽ бусы – хҽлҽл, дип ҽйтмҽгез! Чҿнки хҽлҽл, хҽрам кылучы 

Аллаһу тҽгалҽдер. Аллаһуга ялганны ифтира кылучылар ґҽзабтан котыла 

алмаслар. 

16|117|Бу дҿньяда аларга аз гына файдаланып калудыр, ҽмма ахирҽттҽ аларга 

рҽнҗеткүче каты ґҽзаб булыр. 

16|118|Ҽнгам сүрҽсендҽ сҿйлҽнгҽн хайваннарны Без яһүдлҽргҽ хҽрам кылдык, 

Без аларга золым итмҽдек, лҽкин Аллаһуга карышып үзлҽренҽ золым кылдылар. 



16|119|Наданлык белҽн гҿнаһлы эшлҽрне эшлҽп, соңра кичекмичҽ, тҽүбҽ итеп 

тҿзҽлгҽн кешелҽргҽ, ҽлбҽттҽ, Раббың тҽүбҽлҽре соңында ярлыкаучы вҽ 

рҽхимле. 

16|120|Тҽхкыйк Ибраһим г-м үзенҽ күп кешелҽрне ияртүче имам иде, Аллаһуга 

бик итагатьле һҽм батылдан хакка кешелҽрне ҿндҽүче иде, вҽ һич 

мҿшриклҽрдҽн булмады. 

16|121|Аллаһуның нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итүче иде, Аллаһ аны пҽйгамбҽрлеккҽ 

сайлады вҽ аны туры юлга – ислам диненҽ күндерде. 

16|122|Дҿньяда ук аңа яхшы нигъмҽтлҽр вҽ олугъ дҽрҽҗҽлҽр бирдек ки, 

мҿэминнҽр дҽ кҽферлҽр дҽ аны яраталар, вҽ ул ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, 

изгелҽрдҽн. Анда дҽрҽҗҽсе тагын да зуррак булыр. 

16|123|Соңра, ий Мухҽммҽд г-м, Без сиңа вҽхий кылып боердык: "Батылдан 

хакка авышкан Ибраһим диненҽ ияр!" Ул Ибраһим мҿшриклҽрдҽн булмады һҽм 

мҿшриклҽр динендҽ дҽ түгел иде. 

16|124|Шимбҽ кҿнне олугъламак шул кҽферлҽр зарарына кылынды ки, алар 

үзлҽре шимбҽ кҿнне олугълар ҿчен тартыштылар, ягъни Муса г-м яһүдлҽргҽ 

җомга кҿнне зурлагыз диде. Ҽмма яһүдлҽр Мусага карышып шимбҽ кҿнне зурлый 

торган булдылар. Шуның ҿчен Аллаһу тҽгалҽ яһүдлҽргҽ шимбҽ кҿнне бик 

зарарлы кылды, дҿнья кҽсебен аларга хҽрам кылды. Аллаһ аларга дҿнья 

кҽсебен хҽрам иткҽннҽн соң шимбҽ кҿн балык тотып Аллаһуны ачуландырдылар, 

аннары Аллаһ аларны маймыл итте. Алар тҿрле сүзлҽр сҿйлҽп ихтилаф 

кылышкан эшлҽре хакында Аллаһу тҽгалҽ кыямҽт кҿнне ҽлбҽттҽ хҿкем итҽр. 

16|125|Ий Мухҽммҽд г-м һҽм аның ҿммҽте! Раббыңның юлы булган ислам диненҽ 

кешелҽрне чакыр вҽ чакырыгыз Коръҽн дҽлиллҽре белҽн, дҽхи тҽэсирле яхшы 

вҽгазьлҽр белҽн, дҽхи кешелҽргҽ хаклыкны тҿшендерү ҿчен алар белҽн тартыш 

вҽ кҿрҽш иң күркҽм юл белҽн! Ҽлбҽттҽ, синең Раббың Аның юлыннан адашкан 

кешелҽрне белҽ, һҽм Ул Коръҽн юлында булган хак мҿэминнҽрне дҽ белҽ. 

16|126|Ҽгҽр бер кешегҽ үч алып, ґҽзаб бирергҽ телҽсҽгез, ул кешегҽ ґҽзаб 

бирегез ул сезгҽ ґҽзаб биргҽн хҽтле генҽ! Аныкыннан арттырмагыз, бер 

мҽртҽбҽ сугучыга ике мҽртҽбҽ сукмагыз! Ҽгҽр үч алмыйча сабыр итеп 

калсагыз, бу бик тҽ хҽерледер сабыр итүчелҽр ҿчен! 

16|127|Сабыр итү хҽерле булгач, сабыр ит! Мҽгҽр сабыр итҽ алмассың, 

фҽкать Аллаһу тҽгалҽ сабырлык куҽтен бирсҽ генҽ сабыр итҽ алырсың! Һҽм 

кҽферлҽрнең исламга килмҽгҽннҽре ҿчен үзеңне кайгыга салма, вҽ аларның 

хҽйлҽ-мҽкерлҽре ҿчен күңелең тарыкмасын! 

16|128|Тҽхкыйк Аллаһ Коръҽн хҿкемнҽренҽ хыйлафлык кыйлудан сакланучы 

тҽкъва кешелҽр белҽн һҽм явызлыкны белмичҽ яхшылыкны, изге гамҽллҽрне 

кыйлучы хак мҿселманнар белҽн бергҽдер. "Аллаһуга бирелгҽн мҿэминнең 

иманына кҽфер зарар итҽ алмас". 

17|1|Үзенең колы Мухҽммҽд г-мне бер кичтҽ Мҽккҽ шҽһҽрендҽге мҽсҗид 

Хҽрамнан Коддус шҽһҽрендҽге мҽсҗид Ҽкъсага йҿретеп кайтаручы Аллаһу 

тҽгалҽне һҽр кимчелектҽн пакь дип белегез! Ул Коддус шҽһҽренең тирҽсен 

бҽрҽкҽтле кыйлдык, Мухҽммҽд г-мне шулай кодрҽтебез белҽн йҿреттек ґҽҗҽб 

галҽмҽтлҽребезне күрсҽтмҽк ҿчен, ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽр сүзне ишетүче вҽ 

һҽрнҽрсҽне күрүчедер. 

17|2|Муса пҽйгамбҽргҽ Тҽүратны бирдек вҽ ул Тҽүратны Ягъкуб балаларына 

һидҽят кыйлдык, Миннҽн башка Илаһҽ дип ҽйтмҽскҽ боердык ул Тҽүрат белҽн. 

17|3|Нух г-м белҽн бергҽ кҿймҽдҽ Без күтҽргҽн кешелҽрнең балаларын (Гыйса 

вҽ Гозҽерлҽрне) Аллаһ угълы дип ҽйтмҽгез, дидек. Тҽхкыйк Нух, шҿкер итеп, 

Аллаһуга гына гыйбадҽт кыйлучы булды. 

17|4|Тҽүратта Ягькуб балаларына хҽбҽр бирдек: "Ҽлбҽттҽ сез җир ҿстендҽ 

ике мҽртҽбҽ фҽсҽд кыйлырсыз һҽм халыкка каты золым кыйлу белҽн золым 

кыйлырсыз". 



17|5|Ике фҽсҽд вакытының ҽүвҽлге фҽсҽднең вакыты җитеп, сез фҽсҽд вҽ 

явызлык кыйлганда, гайрҽтле баһадир бҽндҽлҽребезне ҿстегезгҽ ирекле 

кыйлырбыз, алар сезнең йорт араларыгызда йҿреп сезгҽ бҿтен явызлыкны 

кыйлырлар. Бу эшлҽр булачак вҽгъдҽдер ки, ҽлбҽттҽ, ул хҽл башыгызга 

килер. 

17|6|Соңра янҽ куҽт вҽ гайрҽтегезне үзегезгҽ кайтарып бирдек, сезне җиңеп 

изгҽн кешелҽргҽ, үзегез ҿстен булдыгыз һҽм малларыгызны, балаларыгызны 

күбҽйтеп сезгҽ ярдҽм бирдек вҽ сезне күп гаскҽр кыйлдык. "Бу вакыйга 

Җалут вакыйгасыдыр ки, Җалут, золым белҽн Ягъкуб балаларын йҿдҽтеп 

бетергҽч, Талут гаскҽре Җалут гаскҽрен җиңде һҽм Җалут үтерелде. Моннан 

соң Ягъкуб балалары тагын иркенлектҽ яши башладылар". 

17|7|Ҽгҽр яхшылыклар кыйлсагыз, үзегез ҿчен яхшылык кыйлган буласыз, вҽ 

ҽгҽр явызлыклар кыйлсагыз, янҽ үзегез ҿчен явызлык кыйлган буласыз. Ҽгҽр 

сезгҽ икенче фҽсҽд вакыты җитеп, фҽсҽд вҽ явызлыклар кыйлсагыз, янҽ 

ҿстегезгҽ бер залимне җибҽрербез, йҿзлҽрегезне кара кыйлмак ҿчен һҽм 

беренче мҽртҽбҽдҽ мҽсҗид Ҽкъсаны җимергҽн кебек икенче мҽртҽбҽдҽ дҽ шул 

мҽсҗидне җимерсеннҽр ҿчен вҽ сез эшлҽгҽн эшлҽрне һҽлак итсеннҽр ҿчен. 

(Мҽсҗидлҽрендҽ Аллаһ хҿкемнҽрен йҿретмҽделҽр, ислам динен боздылар, шуның 

ҿчен Аллаһ беренче мҽртҽбҽдҽ Җалутны аларга ирекле кыйлды. Җалут мҽсҗидне 

һҽм шҽһҽрне җимерде, үзлҽрен каты ґҽзаблады. Икенче мҽртҽбҽдҽ икенче бер 

залимне җибҽрде. Ул залим дҽ мҽсҗидне һҽм шҽһҽрне җимерде, үзлҽрен 

ґҽзаблады. Хҽзер бездҽ Руссия мҽсҗидлҽрендҽ дҽ Аллаһ хҿкемнҽре йҿреми. 

Аллаһ үзе белер нишлҽтергҽ). 

17|8|Ҿметледер ки, бу фетнҽлҽрдҽн соң Аллаһуның сезгҽ рҽхмҽт кыйлмаклыгы, 

рҽхмҽт йҿзеннҽн пҽйгамбҽрлҽр җибҽрде, ҽгҽр ҿченче мҽртҽбҽ фҽсҽд, золым 

кыйлсагыз, Без дҽ сезгҽ бер залимне җибҽреп золым иттерербез. Җҽһҽннҽмне, 

кҽферлҽрне чорнап алырлык тҿрмҽ кыйлдык. 

17|9|Бу Коръҽн Кҽрим аның белҽн гамҽл кыйлучыны, ҽлбҽттҽ, бик таза вҽ 

куҽтле вҽ иң туры юлга күндерер, вҽ Ул Коръҽн аның белҽн гамҽл итеп, изге 

эшлҽрне эшлҽүче мҿэминнҽрне сезгҽ ахирҽттҽ бҿек дҽрҽҗҽлҽр вҽ җҽннҽтлҽр 

булыр, дип шатландырадыр. 

17|10|Ҽмма ахирҽт кҿненҽ ышанмаган кҽферлҽргҽ рҽнҗеткүче ґҽзаблар 

хҽзерлҽп куйдык. 

17|11|Адҽм баласы, үзенҽ файданы сорап дога кыйлган кеби, җаһиллеге 

белҽн, үзенҽ зарарны сорап та дога кыйлып җибҽрҽдер, чҿнки адҽм баласы 

ашыгучан булып халык ителде. 

17|12|Тҿнне вҽ кҿндезне ике галҽмҽт кыйлдык. Ай, йолдызлар – тҿн 

галҽмҽте, кояш кҿн галҽмҽтедер, яки караңгылык -тҿн галҽмҽте, яктылык – 

кҿн галҽмҽтедер, тҿн галҽмҽте булган караңгылыкны җибҽрҽбез дҽ, кҿн 

галҽмҽте булган яктылыкны китерҽбез, Раббыгызның юмартлыгыннан дҿнья 

кирҽклҽрен кҽсеп итмҽклегегез ҿчен, дҽхи ай, еллар хисабын белмҽклегегез 

ҿчендер, вҽ һҽр нҽрсҽне ачык бҽян кыйлдык игътибарлагыз! 

17|13|Вҽ һҽр кешенең эшлҽгҽн эшлҽрен үз муенына чорнап куйдык, вҽ кыямҽт 

кҿнне һҽр кешегҽ үзенең гамҽллҽре язылган китабын бирербез, китабы ачык 

хҽлендҽ аңа юлыгыр. 

17|14|Гамҽллҽрең язылган китабыңны укыгыл! Менҽ бүген үз-үзеңне хисап 

итҽргҽ шул гамҽл дҽфтҽрең җитҽдер. "Гамҽл дҽфтҽреңҽ карагач, үзеңне 

танырсың һҽм кайда барачагыңны да белерсең!" 

17|15|Бер кеше һидҽятле булса, һидҽяте фҽкать үзе ҿчен генҽдер, вҽ бер 

кеше адашса, үзе ҿчен генҽ адашты, дҽхи Аллаһ алдына үз гҿнаһын йҿклҽп 

баручы кеше башка һичбер кешенең гҿнаһын йҿклҽп бармас. Пҽйгамбҽр җибҽреп 

шҽригать хҿкемнҽрен ҿйрҽтмичҽ, һичбер каумне ґҽзаб кылыр булмадык. 

Шҽригать хҿкемнҽрен ишеткҽннҽн соң аны үтҽмҽүчелҽрне Аллаһ ґҽзаб 

кыйладыр. 



17|16|Ҽгҽр бер шҽһҽрне һҽлак итҽргҽ телҽсҽк, ул шҽһҽрнең хуҗаларына 

бозыклык кыйлырга кушарбыз, алар золым вҽ бозыклык кыйлырлар, ул шҽһҽрдҽ 

шуннан соң аларга ґҽзаб сүзе тиешле буладыр, ул шҽһҽрне тҽмам һҽлак итеп 

бетерҽбез. 

17|17|Нух г-мнҽн соң да күпме шҽһҽр кешелҽрен һҽлак иттек. Аллаһу тҽгалҽ 

бҽндҽлҽренең гҿнаһларын белеп күреп торырга үзе җитҽдер. 

17|18|Ҽгҽр бер кеше дҿньяны гына телҽп, дҿнья кирҽген ашыктырса, Без дҽ 

ашыктырырбыз дҿнья кирҽген алардан үзебез телҽгҽн кешегҽ үзебез телҽгҽн 

хҽтле, соңра аны җҽһҽннҽмлек кыйлырбыз, ул кеше керер анда һҽлак булганы 

вҽ үз-үзенҽ лҽгънҽт ҽйтеп хур булганы хҽлдҽ. 

17|19|Вҽ бер кеше ахирҽтне телҽп, ахирҽт ҿчен тырышса, аларның ахирҽт 

ҿчен тырышулары җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн түлҽнер, иманнары һҽм диннҽре дҽ 

дҿрес булып тырышулары да камил булганы ҿчен. 

17|20|Ахирҽт ҿчен тырышучыга да һҽм дҿньяны гына кҽсеп итүчегҽ дҽ дҿньяда 

ризыкны бирҽбез, дҿньяда вакытта Раббыңның ризык бирүе һичкемнҽн 

туктатылмады. 

17|21|Карагыл, ничек Без кешелҽрне кайберлҽрен байлыкта артык кыйлдык, 

ҽмма ахирҽт дҽрҽҗҽлҽре дҿнья дҽрҽҗҽлҽреннҽн олугъ вҽ байлыгы да артыкдыр. 

17|22|Ахирҽт дҽрҽҗҽлҽренҽ ирешергҽ телҽсҽң, Аллаһуның тиңдҽше бар, дип, 

игътикат итмҽ! Ҽгҽр мҿшрик булсаң, җҽннҽт нигъмҽтлҽреннҽн мҽхрүм булып 

җҽһҽннҽмдҽ рисвай булып утырырсың. 

17|23|Аллаһ хҿкем итте вҽ ҽмер бирде, фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт 

кыйлырга һҽм ата-анага изгелек итҽргҽ. Ҽгҽр син исҽн чакта аларның берсе 

яки икесе дҽ картлыкка ирешсҽлҽр, син аларга "уф" та димҽгел, вҽ 

каһҽрлҽмҽ кҽефлҽрен җибҽрмҽ, бҽлки аларга һҽрвакыт йомшак вҽ мҿлаем 

сүзлҽр сҿйлҽгел! 

17|24|Вҽ аларга шҽфкать итеп, рҽхим канатларыңны җҽйгел! Вҽ ҽйт: "Ий 

Раббым, алар мине кечкенҽ чагымда мҽрхҽмҽт белҽн үстергҽннҽре кебек, Син 

дҽ аларга дҿньяда һҽм ахирҽттҽ шҽфкать кыйл!" 

17|25|Күңеллҽрегездҽ нинди ниятлҽр вҽ телҽклҽр барын Аллаһ белҽ, ҽгҽр 

күңеллҽрегез яхшы булса, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, тҽүбҽ итеп тҿзҽлгҽн кешелҽрне 

гафу итҽдер. 

17|26|Дҽхи якын кардҽшлҽрнең вҽ мескеннҽрнең вҽ мосафирларның хакларын 

бир! Ҽмма малыңны тиешсез җирлҽргҽ исраф итмҽ! 

17|27|Тиешсез урынга малны исраф итүчелҽр, ҽлбҽттҽ, шайтан кардҽшлҽредер, 

шайтан Раббысына кҽфер булды. 

17|28|Мохтаҗ кешелҽр килеп синнҽн ярдҽм сораганда синең бирергҽ һичнҽрсҽң 

булмаса, Раббым рҽхмҽт итеп нигъмҽт бирсҽ сезгҽ дҽ бирер идем, дип, 

алардан йҿз дүндерсҽң, ул вакытта йомшак сүзлҽр ҽйтеп күңеллҽрен табарга 

тырыш! 

17|29|Мохтаҗларга садака бирүдҽ кулыңны муеныңа баглап куйма, сараннар 

кыяфҽтеңдҽ шулай ук кулыңны бҿтенлҽй ачып җибҽрмҽ, ягъни үзеңҽ 

калдырмыйча биреп бетермҽ, ҽгҽр киемеңҽ хҽтле биреп бетерсҽң, ул вакытта 

ялангач хҽлендҽ үзеңне шелтҽлҽп, хҽсрҽтлҽнеп утырырсың. 

17|30|Тҽхкыйк Раббың телҽгҽн -кешесенҽ киң ризык биреп бай кыйлыр вҽ 

телҽгҽн кешесен фҽкыйрь кыйлыр, ҽлбҽттҽ, Ул бҽндҽлҽрен күрҽ вҽ хҽллҽрен 

белҽдер. Шуның ҿчен фҽкыйрь кеше хҽсрҽтлҽнмҽсен, сабыр итсен! 

17|31|Фҽкыйрь булудан куркып, балаларыгызны үтермҽгез! Балаларыгызны да 

үзегезне дҽ Без ризыкландырабыз, ҽлбҽттҽ, үз балаларын үтерүлҽре гафу 

ителми торган хатадыр, зур гҿнаһдыр. 

17|32|Зинага якын да бармагыз, аның сҽбҽплҽреннҽн дҽ ерак булыгыз, чҿнки 

ул пычрак эш вҽ бик яман кабахҽт юлдыр. 

17|33|Аллаһ үтерүне хҽрам иткҽн кешене үтермҽгез! Мҽгҽр үтерү тиеш булса 

гына үтерегез. Ягъни ире була торып зина кыйлган хатынга, диннҽн чыгып 



мҿртҽт булган кешегҽ һҽм кеше үтерүчегҽ җҽза тиеш буладыр. Берҽү хаксыз 

золым белҽн үтерелсҽ, үтерелгҽн кешенең вҽлисенҽ (якынына) ихтыяр бирдек, 

телҽсҽ үтерүчене үтерсен, телҽсҽ үтермичҽ мал алсын, телҽсҽ гафу итсен! 

Лҽкин бу эшлҽрдҽ чиктҽн үтмҽсен, бер кеше урнына ике кешене үтермҽсен, 

яки мал алса, тиешлесеннҽн артык алмасын! Тҽхкыйк ул варис Аллаһудан 

ярдҽм бирелмеш булды. 

17|34|Ятимнҽр малына да якын бармагыз, ягъни аларның малыннан аз гына да 

файдаланмагыз, мҽгҽр ятимгҽ файда итү юлы белҽн аның малына катнашыгыз, 

яки ятим тҽмам үсеп гакылга утырганчы аның малына якын бармагыз! Вҽ 

ґҽһедлҽрегезне һҽм вҽгъдҽлҽрегезне үтҽгез, бозмагыз! Чҿнки ґҽһедлҽрен 

бозган кешелҽр кыямҽт кҿнне соралачаклардыр. 

17|35|Дҽхи үлчҽгҽндҽ үлчҽүлҽрегез дҿрес булсын, тигез үлчҽгез вҽ дерес 

үлчи торган гадел мизаннар белҽн үлчҽгез! Гадел үлчҽсҽгез, үзегезгҽ 

хҽерледер вҽ ахыры да күркҽм булыр. 

17|36|Вҽ дҽлилең, белемең булмаган нҽрсҽгҽ иярмҽ, ягъни дҽлилсез гамҽл дҽ 

кыйлма, хҿкем дҽ итмҽ, фҽтва дҽ бирмҽ! Аллаһ биргҽн колак, күз, күңел – 

боларның һҽрберсеннҽн кыямҽт кҿнне сорау булыр, аларны саваблы урыннарга 

гына кулланыгыз! 

17|37|Җир ҿстендҽ зураеп күкрҽк киереп йҿрмҽ! Чҿнки син никадҽр зурайсаң 

да җирне ертырга хҽлеңнҽн килмҽс һҽм никадҽр зурайсаң да таулар хҽтле 

зурая алмассың! 

17|38|Югарыда Аллаһ тыйган эшлҽрне эшлҽүче кеше явызлыгы белҽн Аллаһ 

хозурында яман кеше саналды. 

17|39|Ошбу хҿкемнҽр Аллаңуның хикмҽтеннҽн сиңа вҽхий ителгҽн хҿкемнҽрдер, 

хикмҽт Аллаһ иңдергҽн Коръҽндҽдер. Аллаһ янына тагын бер нҽрсҽне Аллаһ 

итеп алма! Ҽгҽр ул эшне эшлҽсҽң, Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн киселгҽн булырсың 

һҽм шелтҽлҽнгҽн хҽлдҽ җҽһҽннҽмгҽ ташланырсың. 

17|40|Ий сез мҿшриклҽр! Раббыгыз сезгҽ ир балаларны хаслаб, үзенҽ 

фҽрештҽлҽрне кызлар итеп алдымы? Сез Аллаһ ҿстенҽ бик олугъ яман сүзлҽр 

ҽйтҽсез. 

17|41|Тҽхкыйк бу Коръҽндҽ барча хҿкемнҽрне бҽян иттек кешелҽр укып 

вҽгазьлҽнсеннҽр ҿчен, лҽкин Коръҽн мҿшриклҽргҽ нҽфрҽттҽн башканы 

арттырмады. 

17|42|Ҽйт: "Алар ҽйткҽнчҽ Аллаһ белҽн янҽ башка Аллалар булса иде, 

ҽлбҽттҽ, ул Аллалар, бер генҽ булган Аллаһу тҽгалҽдҽн ҿстен булырга юл 

эзлҽр иделҽр. 

17|43|Мҿшриклҽр ҽйткҽн сүздҽн Аллаһу тҽгалҽ бик тҽ пакь вҽ алар тиңлҽгҽн 

дҽрҽҗҽдҽн бик олугъ дҽрҽҗҽ бҿектер. 

17|44|Җиде кат күк вҽ җир һҽм күклҽрдҽ вҽ җирдҽ булган һҽр мҽхлук 

Аллаһуны мактап тҽсбих ҽйтҽлҽр, вҿҗүдтҽ Аллаһуны мактап тҽсбих ҽйтмҽгҽн 

нҽрсҽ юк, күзгҽ күренгҽне вҽ күренмҽгҽне Аллаһуны зекер итҽдер, лҽкин сез 

аларның тҽсбихлҽрен аңламыйсыз. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ миһербанлы вҽ ярлыкаучы 

булды. 

17|45|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽгҽр син Коръҽн укырга тотынсаң, синең белҽн 

ахирҽткҽ ышанмый торган кешелҽр арасына, кешелҽр күзенҽ күренми торган 

пҽрдҽ кыйлабыз. 

17|46|Үзлҽре шуны ихтыяр иткҽннҽре ҿчен Коръҽнне аңламасыннар ҿчен 

күңеллҽрен пҽрдҽлҽдек вҽ колакларын саңгырау кыйлдык, ҽгҽр син Раббыңны 

Ул – ялгыз гына дип, Коръҽндҽ зекер итсҽң, ул мҿшриклҽр, нҽфрҽтлҽнеп, 

артка ҽйлҽнҽлҽр. 

17|47|Без, аларның Коръҽнне ни ҿчен тыңлаганнарын бик яхшы белҽбез, алар 

Коръҽнне тыңлыйлар, аннары синең хакта бозык ният белҽн сҿйлҽшҽлҽр һҽм ул 

залимнҽр мҿселманнарга ҽйтҽлҽр: "Ий сез мҿселманнар, сихерлҽнгҽн 

Мухҽммҽдкҽ иярҽсез", – дип. 



17|48|Кара инде Мухҽммҽд! Сиңа нинди мисаллар китерҽлҽр, сихерче, 

ялганчы, шагыйрь дилҽр, алар азганнар, хак юлны табарга, ҽлбҽттҽ, алар 

кадир түгеллҽр. 

17|49|Кҽферлҽр ҽйтҽлҽр: "Ҽйҽ без череп сҿяк, туфрак булсак та яңадан 

терелеп кубарылырбызмы? Бу эш мҿмкин түгел". 

17|50|Син аларга ҽйт: "Кирҽк – сез череп таш булыгыз, кирҽк – тимер 

булыгыз, ҽлбҽттҽ, терелҽсез! 

17|51|Яки күңелегезгҽ нинди зур мҽхлукны китерҽ аласыз, шундый зур 

булыгыз, ҽлбҽттҽ, кубарылмыйча калмыйсыз. Алар безне кем тергезеп 

кубарыр, дилҽр. Ҽйт: "Сезне ҽүвҽлдҽ кем бар кыйлган иде, шул зат 

кубарыр", – дип. Алар гаҗҽпсенеп, сиңа таба башларын селкерлҽр, вҽ 

ҽйтерлҽр: "Кайчан була ул кҿн", – дип. Ҽйт: аларга, ихтимал, ул кҿн бик 

якындыр. 

17|52|Ул кҿндҽ Исрафилнең сур ҿрүен Аллаһуга хҽмед ҽйтеп кабул итҽрсез, 

кубарылу юк, дип, карышып тора алмассыз, вҽ кубарылганнан соң "кабердҽ аз 

гына тордык", дип белерсез. 

17|53|Ий Мухҽммҽд г-м, колларыма ҽйт, бер-берсе белҽн яхшы сүзлҽр илҽ 

сҿйлҽшсеннҽр! Чҿнки шайтан аларның арасына ихтилаф вҽ низагъны салырга 

йҿри. Ҽлбҽттҽ, шайтан кешелҽргҽ ачык дошман булды. 

17|54|Раббыгыз сезнең хҽлегезне белүчерҽктер, ҽгҽр телҽсҽ сезгҽ рҽхмҽт 

кыйлыр, яки гҿнаһларыгыз ҿчен сезне газап кыйлыр, Без сине аларга ирекле 

итеп җибҽрмҽдек, телҽмҽгҽн кешелҽрне дингҽ кҿчлҽп кертҽлмҽссең. 

17|55|Раббыгыз белүчерҽктер күклҽрдҽ вҽ җирдҽ булган мҽхлуклҽрне. Тҽхкыйк 

пҽйгамбҽрлҽрнең кайберлҽрен кайберлҽреннҽн артык кыйлдык, вҽ Дауд 

пҽйгамбҽргҽ – Зҽбур исемле китап бирдек. 

17|56|Ий Мухҽммҽд г-м, мҿшриклҽргҽ ҽйт: "Аллаһудан башка сынымнарны Аллаһ 

дип гыйбадҽт кыйласыз, ул сынымнарыгыз сездҽн зарарны җибҽрергҽ кадир 

түгеллҽр, ул зарарны сездҽн алып башка кешегҽ бирергҽ дҽ кҿчлҽре җитми. 

17|57|Мҿшриклҽр Аллаһ дип белеп гыйбадҽт кыйлган затлар, ягъни Гыйса вҽ 

Гозҽерлҽр үзлҽре Аллаһуга гыйбадҽт кыйлып һҽм итагать итеп Аңа ярарга, 

якын булырга тырышалар вҽ рҽхҽтен ҿмет итеп, ґҽзабыннан куркалар иде. 

Ҽлбҽттҽ, Раббыңның ґҽзабы бик каты булу сҽбҽпле саклану тиеш булган 

ґҽзабдыр. 

17|58|Дҿньяда нинди генҽ шҽһҽр вҽ авыл булмасын, һҽммҽсен кыямҽттҽн элек 

һҽлак итҽрбез, яки кешелҽрен каты газап белҽн газап кыйлырбыз, ошбу хҿкем 

Лҽүхүл Мҽхфуздҽ язылмыштыр. 

17|59|Пҽйгамбҽрлҽргҽ тҿрле могҗизалар иңдерүдҽн Безне һичнҽрсҽ тыймады, 

мҽгҽр ҽүвҽлге кавемнҽрнең могҗизаларны инкяр итүлҽре тыйды, ягъни һҽр 

кавем могҗизаларны сихер диделҽр. Сҽмуд кавеменҽ ачык могҗиза итеп таштан 

тере дҿя чыгардык, ул дҿяне алар золым итеп үтерделҽр. Шундый кавемнҽргҽ 

могҗизалар җибҽрмибез, мҽгҽр аларны куркытмак һҽм газап кыйлмак ҿчен 

җибҽрҽбез. 

17|60|Тҽхкыйк синең Раббың кешелҽрне барчасын чолгап алды, дип, сиңа 

ҽйткҽнебезне хҽтерлҽ! Мигьраҗ кичҽсендҽ сиңа күрсҽткҽн нҽрсҽлҽребез 

кешелҽргҽ фетнҽ вҽ имтихан булды, вҽ җҽһҽннҽмдҽ үсеп тора торган лҽгънҽт 

кыйлынган агачның Коръҽндҽ ҽйтелүе ышанучыларга имтихан, ышанмаучыларга 

фетнҽ булды. Вҽ Коръҽн белҽн гамҽл кыйлмаучыларны куркытабыз, лҽкин 

куркытуыбыз аларга олугъ азгынлыктан башканы арттырмыйдыр. Ягъни имансыз 

кешелҽр җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркыткан саен Аллаһуга каршылыкларын 

арттырып, аза гына баралар. 

17|61|Фҽрештҽлҽргҽ, адҽмгҽ сҽҗдҽ кыйлыгыз дидек, фҽрештҽлҽр барчасы сҽҗдҽ 

кыйлдылар, мҽгҽр Иблис сҽҗдҽ кыйлмады, вҽ ҽйтте: "Балчыктан халык 

кыйлынган адҽмгҽ сҽҗдҽ кыйламмы соң?" – дип. 



17|62|Янҽ Иблис ҽйтте: "Йҽ Рабби, ни ҿчен бу Адҽмне миннҽн артык кыйлдың? 

Ҽгҽр миңа кыямҽткҽ чаклы яшҽргҽ ирек бирсҽң, ҽлбҽттҽ, Адҽмнең балаларын 

йҿгҽнлҽп яман юлга, бозык эшлҽргҽ тартырмын, мҽгҽр бик азлары калыр. 

17|63|Аллаһ ҽйтте: "Кит алдымнан! Кем сиңа иярсҽ, аларның һҽм синең 

ґҽзабыгыз камил җҽһҽннҽм ґҽзабы булыр. 

17|64|Ий Иблис, тавышың белҽн ҿндҽп кешелҽрдҽн кҿчең җиткҽннҽрене аздыр 

вҽ аларны аздыру ҿчен атлы вҽ җҽяүле гаскҽреңнҽн ярдҽм сорагыл һҽм 

аларның малларында вҽ балаларында уртак бул, дҽхи ялган вҽгъдҽңне ҽйт! 

Шайтанның вҽгъдҽсе алдаудан башка нҽрсҽ түгелдер. 

17|65|Ҽмма минем ихлас колларыма синең ихтыярың булмас, ягъни кҿчең 

җитмҽс. Үзе телҽгҽн кешелҽрне синең зарарыңнан сакларга Раббың үзе 

җитҽдер. 

17|66|Аның фазлы рҽхмҽтеннҽн дҿнья малын кҽсеп итүегез ҿчен дҽрьяларда 

сезгҽ кҿймҽ йҿртүче зат Раббыгыздыр, Ул сезгҽ бик рҽхимледер. 

17|67|Ҽгҽр сез диңгезлҽрдҽ йҿргҽндҽ бер куркыныч ирешсҽ, сынымнарыгызны 

ташлап, бер Аллаһуга ялварасыз, ҽгҽр сезне ул куркынычтан коткарып корыга 

чыгарса, янҽ Аллаһудан башкага табына башлыйсыз, яки башка бозык эшлҽрне 

эшли башлыйсыз! Кеше Аллаһу тҽгалҽнең нигъмҽтлҽренҽ кҿфран нигъмҽт кыйла 

торган булды. 

17|68|Коры җиргҽ чыккач җирнең сезне йотывыннан имин буласызмы? Ҽгҽр җир 

сезне йота калса, бит сезгҽ ярдҽмче булмас. 

17|69|Яки сезне икенче мҽртҽбҽ диңгезгҽ кайтаруыннан имин буласызмы? 

Икенче мҽртҽбҽ диңгездҽ булганыгызда ҿстегезгҽ каты җил җибҽреп, үзегезне 

суга батырыр кҽфер булганыгыз ҿчен, батырганыбыздан соң Безне шелтҽ 

итүчене тапмассыз. 

17|70|Адҽм балаларын ничҽ җҽһҽттҽн башка хайваннарга караганда ҿстен вҽ 

хҿрмҽтле кыйлдык, вҽ аларны корыда, суда, һавада тҿрле нҽрсҽлҽргҽ утыртып 

йҿртҽбез, вҽ аларга яхшы ризыклар ашатабыз, һҽм Үзебез халык кыйлган 

мҽхлукларның күбрҽгеннҽн кешелҽрне артык кыйлдык. 

17|71|Хисаб кҿнендҽ кешелҽрне үзлҽренең пҽйгамбҽрлҽре, имамнары вҽ башка 

хуҗалары белҽн хҿкемгҽ чакырырбыз, берҽүгҽ гамҽл дҽфтҽре уң яктан 

бирелсҽ, андый кешелҽр дҽфтҽрлҽрен шатланып укырлар, алар җеп очы хҽтле 

дҽ золым итмҽслҽр. 

17|72|Ҽгҽр бер кеше дҿньяда вакытта сукыр булса, ахирҽттҽ дҽ сукыр булыр, 

ягъни Коръҽн хҿкемнҽрен белмҽсҽ, яки белеп тҽ Коръҽн күрсҽткҽн юлдан 

бармаса, ахирҽттҽ җҽннҽт нигъмҽтлҽреннҽн мҽхрүм булып җҽһҽннҽм ґҽзабыннан 

котылырга юл тапмас, вҽ ул кеше дҿньяда вакытта Коръҽн күрсҽткҽн юлдан 

бармаганы ҿчен ераграк ныграк адашучыдыр. 

17|73|Без сиңа иңдергҽн Коръҽннҽн сине адаштырмаклары, тҽхкыйк, якын 

булды, Коръҽн хҿкемнҽреннҽн башка хҿкемнҽрне Миңа ифтира кыйлмаклыгың 

ҿчен ҽгҽр шулай кыйлсаң, ягъни Коръҽн хҿкемнҽрен куеп, мҿшриклҽр сүзенҽ 

иярсҽң, алар сине дус тотар иделҽр. Кҽфергҽ дус булган кешенең иманы 

каламы? Ҽлбҽттҽ, юк! Кҽфергҽ дус булган кеше үзе дҽ кҽфер буладыр. 

17|74|Ҽгҽр Без сине Коръҽн юлына таза сабит кыйлмаган булсак иде, 

ҽлбҽттҽ, син мҿшриклҽр сүзенҽ алданып, аз гына булса да алар ягына 

авышкан булыр идең. 

17|75|Ҽгҽр син алар ягына авышкан булсаң, ҽлбҽттҽ, Без сине дҿньяда һҽм 

ахирҽттҽ каты газап кыйлыр идек, соңра Безнең ґҽзабыбыздан сине 

коткарырга ярдҽмче табылмас иде. 

17|76|Мҽккҽ кҽферлҽре сине Мҽккҽ җиреннҽн чыгармак ҿчен тҿрле хҽйлҽлҽр 

ясыйлар, ҽгҽр син Мҽккҽдҽн чыксаң, үзлҽре дҽ Мҽккҽдҽ күп тормаслар. 

Вакыйгҽн бҽдер сугышында Мухҽммҽд г-мнең иң зур дошманнары үтерелде. 



17|77|Ий Мухҽммҽд г-м! Синнҽн элек җибҽрелгҽн рҽсүллҽребездҽ дҽ гадҽтебез 

шул иде ки, расүлгҽ карышсалар һҽлак итҽдер идем. Безнең гадҽтебезнең 

үзгҽрүен тапмассың. 

17|78|Ий мҿэмин бҽндҽлҽрем! Тҿш авышкач – ҿйлҽ, икенде, кичен – ахшам, 

йҽстү намазларын укыгыз! Һҽм таң аткач -иртҽ намазын укыгыз! Чҿнки иртҽ 

намазында фҽрештҽлҽр хазер буладыр һҽм Коръҽнне иртҽ белҽн күп укырга 

кирҽк! 

17|79|Вҽ тҿнлҽ торып Коръҽн һҽм намаз укыгыл! Бу намаз сиңа күп сҽваблы 

нҽфел намазы булыр, шаять сине Раббың, мактаулы вҽ олугъ дҽрҽҗҽле урында 

кубарыр. 

17|80|Ҽйт: "Йҽ Рабби! Мине кабергҽ куйганда һҽм кабердҽн чыгарганда ихлас 

бҽндҽлҽреңнҽн санап куй вҽ чыгар! Йҽ Рабби! Дин эшлҽрендҽ ярдҽм итҽчҽк 

дҽлиллҽр бир, һҽр эшемдҽ ярдҽм бир!" 

17|81|Кешелҽргҽ ҽйт: "Хаклык – Коръҽн килде, батыл-ялган китте, чҿнки 

хаклык янында батыл бетҽ торган булды". 

17|82|Без мҿэминнҽрнең күңеллҽренҽ шифалы аятьлҽрне вҽ Коръҽннҽн рҽхмҽтле 

хҿкемнҽрне иңдерҽбез, ҽмма Коръҽн белҽн гамҽл кыйлмаган залимнҽргҽ Коръҽн 

аятьлҽре хҽсрҽтне вҽ һҽлакҽтне генҽ арттырыр. 

17|83|Ҽгҽр адҽм баласына киңлек, рҽхҽтлек бирсҽк, аның, Шҿкереннҽн баш 

тартып, яны белҽн ҽйлҽнеп, шҽригатебездҽн ерак йҿридер, вҽ ҽгҽр аны каза 

авырлык тотса, Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ҿметсез буладыр. 

17|84|Ҽйт: "Һҽркем нҽфесенҽ ияреп үзе телҽгҽнчҽ эш кыйладыр, ҽмма 

Раббыгыз белҽдер туры юлга кем ныгырак күнелүче икҽнне. Үз белдеге белҽн 

йҿргҽн кеше туры юлны таба алмас. 

17|85|Синнҽн рух турында сорашалар, син аларга ҽйт: "Рух Аллаһуның бер 

мҽхлукы ки, аны Аллаһудан башка һичкем белмидер, сезгҽ, ий кешелҽр, 

белемнҽн ҿлеш бик аз бирелде". 

17|86|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽгҽр телҽсҽк сиңа иңдергҽн Коръҽнне кҽгазьдҽн һҽм 

күңелеңнҽн алыр идек, соңра бу эштҽн Безне тыярга ярдҽмче тапмас идең. 

17|87|Мҽгҽр Раббыңнан рҽхмҽт йҿзеннҽн Коръҽн Кҽрим сакланадыр, чҿнки 

Аллаһуның фазълы рҽхмҽте сиңа олугъдыр. 

17|88|Гакыллы кешелҽргҽ ҽйт: "Ҽгҽр кешелҽр һҽм җеннҽр барчасы бер урынга 

җыелып, Коръҽн кебек бер китап иҗат итҽргҽ телҽсҽлҽр бер-берсенҽ 

ярдҽмлҽшеп Коръҽнгҽ охшатып бер китап иҗат итҽргҽ тырышсалар да, һич тҽ 

иҗат итҽ алмаслар". 

17|89|Тҽхкыйк Без бу Коръҽндҽ кешелҽр ҿчен һҽртҿрле мисалларны вҽ ґҽҗҽеп 

гыйбрҽтлҽрне күрсҽттек, хҿкемнҽрен ачык аңлаттык, шулай булса да 

кешелҽрнең күбрҽге Коръҽн белҽн гамҽл кыйлудан баш тарталар, мҽгҽр кҽфер 

булудан баш тартмыйлар. 

17|90|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Син безгҽ җирдҽн чишмҽ чыгарып бирмичҽ торып, 

сиңа, ягъни пҽйгамбҽрлегеңҽ, ышанмыйбыз. 

17|91|Яки йҿзем, хҿрмҽ бакчаң булып араларыннан чишмҽлҽрне агызганыңча. 

17|92|Яки үзең ҽйткҽнчҽ, күкне кисҽк-кисҽк итеп ҿстебезгҽ тҿшергҽнеңҽчҽ, 

яки Аллаһуны вҽ фҽрештҽлҽрне алдыбызга килтереп бастырганыңача. 

17|93|Яки синең алтыннан ҿең булгангача, яки күккҽ менгҽнеңҽчҽ, күккҽ 

менсҽң дҽ ышанмабыз, аннан китап алып килеп безгҽ укытмасаң, шушы 

нҽрсҽлҽрне эшлҽмҽсҽң сиңа иман китермибез", – диделҽр. Син аларга ҽйт: 

"Минем Раббым һҽр кимчелектҽн пакьтер, мин үзем дҽ ҽүвҽлге рҽсүллҽр кебек 

кешедҽн булган бер расүлмен, сез сораган нҽрсҽлҽрне мин эшли алмыйм, 

андый эшлҽрне фҽкать Аллаһ эшли". 

17|94|Аллаһудан пҽйгамбҽрлҽр аркылы һидҽят килгҽннҽн соң иман китерүдҽн 

кешелҽрне нҽрсҽ тыйды? Тыймады һичнҽрсҽ, мҽгҽр: "Аллаһ кеше затыннан 

пҽйгамбҽр җибҽрҽме? Аллаһудан килгҽн пҽйгамбҽр булса, ҽлбҽттҽ, фҽрештҽдҽн 

булыр иде" – дигҽн сүзлҽре Коръҽнгҽ вҽ пҽйгамбҽргҽ иман китерүдҽн тыйды. 



17|95|Ҽйт: "Ҽгҽр җирдҽ яши торган затлар – кешелҽр урынында фҽрештҽлҽр 

булса иде, ҽлбҽттҽ, ул вакытта аларга пҽйгамбҽр итеп күктҽн бер фҽрештҽ 

җибҽрер идек. 

17|96|Ҽйт: "Сезнең белҽн минем арамда һҽм пҽйгамбҽрлегемне исбат итүдҽ 

шаһит булырга Аллаһ җитҽдер". Ҽлбҽттҽ, Аллаһ бҽндҽлҽренең хҽллҽрен белүче 

вҽ күрүче булды. 

17|97|Аллаһу тҽгалҽ кемне туры юлга кертсҽ, шул кеше һидҽяттҽдер, ҽмма 

бер кешене Аллаһ адаштырса, бҽс аны туры юлга кертер ҿчен Аллаһудан башка 

ярдҽмчене тапмассың, вҽ ул адашкан кешелҽрне кыямҽт кҿнендҽ йҿзтүбҽн 

кубарырбыз, алар сукыр, телсез вҽ саңгырау булырлар, вҽ урыннары 

җҽһҽннҽмдер, ҽгҽр ул җҽһҽннҽмнең ялкыны кими башласа алар ҿчен ут ялкынын 

арттырырбыз. 

17|98|Аларны бу рҽвешчҽ ґҽзаб кыйлуыбыз Без иңдергҽн Коръҽн белҽн гамҽл 

кыйлуны инкяр иткҽннҽре ҿчендер, һҽм без үлеп, сҿяклҽребез череп таралып 

беткҽннҽн соң, ҽлбҽттҽ, терелҽчҽк түгелбез дигҽннҽре ҿчендер. 

17|99|Ҽйҽ алар җирне вҽ күклҽрне бар кыйлган Аллаһуның алар кеби 

кешелҽрне халык кыйлырга кадир икҽнен белмилҽрме? Дҽхи Аллаһу тҽгалҽ 

аларга бер мҽгълүм ҽҗҽл вакытын куйды, кҽферлҽр барча яхшылыктан баш 

тарталар, мҽгҽр кҽфер булудан баш тартмыйлар. 

17|100|Аларга ҽйт: "Ҽгҽр сез Раббымның рҽхмҽт хҽзинҽлҽренҽ хуҗа булсагыз, 

ул байлыкның бетүеннҽн куркып, ҽлбҽттҽ, саранлык кыйлыр идегез, тҽхкыйк 

кеше тар күңелле, саран табигатьле булды". 

17|101|Дҿреслектҽ Муса г-мгҽ тугыз тҿрле могҗиза бирдек, Муса белҽн 

Фиргаун арасында булган хҽллҽрне Ягъкуб балаларыннан сора! Фиргаун Муса 

г-мгҽ ҽйтте: "Ий Муса! Мин сине сихерлҽнгҽн кеше дип белҽмен", – дип. 

17|102|Муса г-м Фиргаунга ҽйтте: "Ий Фиргаун син үзең дҽ белҽсең, минем 

бу могҗизаларымны, җир вҽ күклҽр Раббысы булган Аллаһудан башка зат 

иңдермҽде, боларның барчасын Ул үзе генҽ иңдерде, аны һичкем булдыра 

алмый. Ий Фиргаун! Мин сине хактан бик ерак һҽм һҽлак булачак кеше дип 

белҽмен. 

17|103|Фиргаун Муса г-мне вҽ Ягькуб балаларын Мысыр җиреннҽн куып 

җибҽрергҽ телҽде, Без аны һҽм дҽ аның белҽн бергҽ булганнарны һҽммҽсен 

суга батырып һҽлак иттек. 

17|104|Фиргаунне һҽм аның кавемен һҽлак иткҽч Ягъкуб балаларына ҽйттек: 

"Фиргаун сезне куып чыгарырга телҽгҽн җирдҽ хҽзер инде сез торыгыз! 

Кыямҽт кҿне килсҽ, барчагызны каберлҽрегездҽн кубарып мҽхшҽр җиренҽ 

китерербез, анда мҽгълүм булыр, кем яхшы, кем яман икҽнлеге". 

17|105|Вҽ Без Коръҽнне кешелҽргҽ барча хакны бҽян кылып күрсҽтеп һҽм 

аңлатып иңдердек һҽм ул хаклык белҽн иңде, ягъни фҽкать хакны алып килде. 

Ий Мухҽммҽд г-м, сине җибҽрдек, фҽкать хак мҿэминнҽрне җҽннҽтлҽр белҽн 

шатландырып, кҽферлҽргҽ җҽһҽннҽм ґҽзабы булачагы белҽн хҽбҽр бирүче итеп. 

Югыйсҽ, кешелҽрне дингҽ кҿчлҽп кертер ҿчен җибҽрелмҽдең. 

17|106|Коръҽнне аять тҿшендереп иңдердек кешелҽргҽ һҽр аятьне аңлатып 

укымаклыгың ҿчен вҽ ул Коръҽнне кешелҽрнең гакыл фикерлҽренҽ һҽм 

кҿчлҽренҽ карата иңдердек. 

17|107|Ҽйт: "Телҽсҽгез ышаныгыз бу Коръҽнгҽ, телҽмҽсҽгез ышанмагыз ихтыяр 

сезнеке, лҽкин Коръҽнгҽ ышану, аның белҽн гамҽл кылу белҽн булыр. 

Коръҽннҽн элек иңгҽн китапны укый торган галимнҽр, ҽгҽр Коръҽн укылганны 

ишетсҽлҽр, Аллаһуны зурлап сҽҗдҽ кылалар. 

17|108|Алар ҽйтерлҽр: "Раббыбызны һҽр кимчелектҽн пакь дип белҽбез, 

Раббыбызның ҽүвҽлге китапларда "Мухҽммҽд исемле пҽйгамбҽр җибҽреп Коръҽн 

иңдерермен" дигҽн вҽгъдҽсе хак булды". 

17|109|Дҽхи елап сҽҗдҽ кылырлар вҽ ул Коръҽн аларга иманны вҽ хошугъны 

арттырыр. Ягъни алар исламны кабул итеп Коръҽн белҽн гамҽл кылучылардыр. 



17|110|Ҽйт: "Аллаһуга дога кылганда кирҽк "Аллаһ" исеме илҽ вҽ кирҽк 

"Рахмҽн" исеме илҽ кылыгыз! Кайсы белҽн генҽ дога кылсагыз да яхшыдыр, 

Аллаһуның исемнҽре күптер. Намазда кыйаҽтне бик кычкырып укыма һҽм 

бҿтенлҽй яшереп тҽ укыма, бҽлки кычкыру илҽ яшерен арасында уртача тавыш 

белҽн укыгыл! 

17|111|Янҽ ҽйт: "Барча мактау хакыйкый мактау Аллаһуга хасдыр ки. Ул 

үзенҽ бала кылмады вҽ Аның Илаһҽлектҽ һич тиңе вҽ охшашы булмады, дҽхи Ул 

хурлыктан котылырга ярдҽмчегҽ мохтаҗ булмады, чҿнки Ул хурлыкка тҿшүдҽн 

бик пакьтыр, вҽ Ул – Аллаһу тҽгалҽне һҽрвакыт вҽ һҽр эштҽ зурла! 

Аллаһудан курку Аны зурлау буладыр, һҽм Коръҽнне хҿрмҽтлҽү вҽ зурлау һҽм 

дҽ аның белҽн гамҽл кылу, ҽлбҽттҽ, Аллаһуны зурлау буладыр вҽ 

мҿшриклектҽн вҽ монафикълыктан саклану да Аллаһуны зурлау галҽмҽтедер. 

18|1|Үзенең колы Мухҽммҽд г-мгҽ Коръҽн исемле китап иңдергҽн Аллаһу 

тҽгалҽгҽдер чын мактау. Ул Коръҽндҽ һич ихтыйлаф вҽ кимчелек кылмаган 

хҽлдҽ. 

18|2|Һҽр сүзе дҿрес булган хҽлдҽ Аллаһ тарафыннан булачак каты ґҽзаб 

белҽн Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучыларны куркытмак ҿчен һҽм Коръҽн белҽн 

гамҽл кылучы мҿэминнҽрне җҽннҽтлҽр белҽн шатландырмак ҿчен иңдерде, ул 

мҿэминнҽргҽ олугъ вҽ күркҽм ҽҗерлҽр бар, дип хҽбҽр бирҽдер. 

18|3|Алар Коръҽн белҽн гамҽл кылганнары ҿчен җҽннҽт нигъмҽтлҽрендҽ мҽңге 

калучылар. 

18|4|Һҽм Аллаһ бала тудырды дигҽн кҽферлҽрне куркытмак ҿчен иңдерде. 

18|5|"Аллаһуның баласы бар", – дип дҽлилсез наданлык белҽн ҽйтҽлҽр һҽм 

болардан элек бу сүзлҽрне ҽйтүче аталарының да дҽлиллҽре вҽ белемнҽре юк, 

Аллаһуның баласы бар дип авызларыннан чыккан сүз, ҽлбҽттҽ, бик олугъ 

кабахҽт сүз. Алар ул кабахҽт сүзлҽрен фҽкать ялганлап сҿйлилҽр. 

18|6|Ий Мухҽммҽд г-м! Кҽферлҽрнең синнҽн бизгҽннҽре ҿчен бҽлки үзеңне 

шелтҽли торгансың, бик нык тырышып та, хак булган Коръҽнгҽ ышанмауларына 

хҽсрҽтлҽнеп. 

18|7|Дҿреслектҽ, Без җир ҿстендҽге барча нҽрсҽне җиргҽ зиннҽт ҿчен 

яраттык, кешелҽрдҽн кайсылары бу тҿзелешне Аллаһудан дип белер һҽм яхшы 

эшлҽрне, изге гамҽллҽрне күбрҽк кылыр дип кешелҽрне сынамак ҿчен дҿньяны 

тҿзедек һҽм зиннҽтлҽдек. 

18|8|Дҽхи җир ҿстендҽ булган зиннҽтлҽрне һич үлҽн үсми торган итеп парча-

парча кылачакбыз. 

18|9|Ҽйҽ син хисаб итҽсеңме тау тишегенең кешелҽре һҽм исемнҽре язылмыш 

такта Безнең ґҽҗҽеб галҽмҽтлҽребездҽн булды дип? Ягъни тау тишеге 

кешелҽренең хҽленнҽн башка галҽмҽтлҽребез ґҽҗҽебле түгел дип уйлыйсыңмы? 

18|10|Шуны хҽтерлҽ: яшь егетлҽр кҽферлҽрдҽн куркып тау тишегенҽ керделҽр 

һҽм ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, үз тарафыңнан безгҽ рҽхмҽт бир вҽ барча 

эшебезне хаклыкка сал, хаклык белҽн туры юлны табарбыз". 

18|11|Тау тишегендҽ Без аларга ничҽ еллар каты йокы бирдек ки, алар каты 

йокы сҽбҽпле бернинди тавышны ишетмҽс булдылар. 

18|12|Соңра аларны каты йокыдан уяттык, күпме вакыт ятулары хакында 

бҽхҽслҽшкҽн фирканың кайсы белүчерҽк икҽнне ачык итмҽк ҿчен. 

18|13|Ий Мухҽммҽд г-м! Без аларның хҽбҽрен сиңа хаклык белҽн 

сҿйлҽячҽкбез. Ул егетлҽр Раббыларына иман китерделҽр вҽ Без аларның 

хаклыкка күнелүлҽрен арттырдык. 

18|14|Без аларның күңеллҽренҽ хак сүзне куҽтле кылдык ата-аналарыннан вҽ 

якын кардҽшлҽреннҽн аерылуга сабыр иттелҽр вҽ ҽйттелҽр: "Безнең Раббыбыз 

җир һҽм күклҽр Раббысы. Ул – Аллаһудан башканы Илаһҽ итеп һич гыйбадҽт 

кылмабыз, ҽгҽр Аллаһудан башканы Илаһҽ дисҽк, ул вакытта бик яман сүзне 

ҽйткҽн булырбыз" – дип. 



18|15|Ҽйттелҽр: "Безнең кавемебез Аллаһудан башканы Илаһҽ тотып аңа 

гыйбадҽт кылдылар, үзлҽре Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылуның дҿреслегенҽ 

ачык дҽлил дҽ китермилҽр, Аллаһуга ялганны ифтира кылган кешедҽн дҽ 

залимрак кеше булырмы". 

18|16|Янҽ араларыннан берсе ҽйтте: "Имансыз кавемегездҽн аерылгач 

Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылмас булсагыз, кире тау тишегенҽ керегез! 

Аллаһ үз рҽхмҽтеннҽн сезгҽ дҿнья, ахирҽт киңлек бирер һҽм эшлҽрегездҽ 

җиңеллек белҽн ризыкны мҿйҽссҽр итҽр". 

18|17|Ҽгҽр син аларның яткан тишеклҽрен күрсҽң иде, кояш тау тишегенең уң 

тарафыннан үтеп, аларга кояш тҿшмҽс табар идең, вҽ ҽгҽр кояш батканда 

аларны сул тарафта калдырып, янҽ ҿслҽренҽ тҿшмҽс табар идең вҽ алар тау 

тишегенең киң җирендҽлҽр, һава күп йҿрер. Ошбу зекер ителгҽн тау тишеге 

иялҽренең вакыйгасы Аллаһуның кодрҽтенҽ дҽлалҽт кыла торган ґҽҗҽеб 

галҽмҽтлҽрдҽн. Аллаһ кемне хак юлга күндерсҽ, шул кеше хак юлга күнелгҽн 

булыр, вҽ Аллаһ адаштырган кешене хак юлга күндерүчене тапмассың. 

18|18|Ҽгҽр тау тишегендҽ йоклаучыларны күрсҽң, күзлҽре ачык булу сҽбҽпле, 

йокламыйлар, дип уйлар идең вҽхалҽн ки, алар йоклыйлардыр вҽ Без аларны 

йоклаган вакытларында, уңга һҽм сулга ҿйлҽндерҽбез тҽмнҽре бозылмасын 

ҿчен, вҽ аларның этлҽре дҽ ишек бусагасында ике аягын түшҽп йоклыйлар. 

Ҽгҽр син аларга карасаң, ҽлбҽттҽ, алардан куркып качар идең вҽ алардан 

курку белҽн күкрҽгең тулыр иде. 

18|19|Аларны йоклатканыбыз кеби каты йокыларыннан уяттык, үзара хҽллҽрен 

һҽм күпме йоклаганнары хакында сорашсыннар ҿчен, араларыннан берсе: "Тау 

тишегендҽ күпме тордыгыз", – дип сорады. Ҽйттедер: "Бер кҿн тордык яки 

кҿннең бҽгъзе ҿлешен генҽ тордык". Ҽйттелҽр: "Күпме торганыгызны Раббыгыз 

белҽдер, ошбу хҽзерлҽгҽн акча белҽн берегезне шҽһҽргҽ җибҽрегез, барган 

кеше хҽлҽл ризыкның яхшырагын карап алсын вҽ сак булсын, сезне дҽ 

һичкемгҽ белдермҽсен! 

18|20|Чҿнки алар сезне белсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, ташлар белҽн бҽреп үтерерлҽр 

яки кҿчлҽп үз диннҽренҽ кайтарырлар, ҽгҽр аларның батыл диненҽ керсҽгез 

мҽңге котыла алмассыз", – диделҽр. 

18|21|Каты йокыларыннан уятканыбыз кеби шул вакыттагы патшага һҽм 

кавеменҽ ул егетлҽрнең хҽлен күрсҽттек, ачык бҽян кылдык, аларның хҽле 

белҽн танышкан кешелҽр, Аллаһуның кыямҽт илҽ кылган вҽгъдҽсе хак икҽнен 

вҽ кыямҽтнең булачагында һич шик юк икҽнен белсеннҽр ҿчен. "Егетлҽр тау 

тишегенҽ керделҽр аннары тишек ябылды һҽм егетлҽр җан тҽслим иттелҽр. Бу 

хҽлне патша һҽм кавеме күрделҽр". Боларның хҽлен күргҽн кешелҽр шул тау 

ҿстенҽ истҽлек ҿчен нҽрсҽ булса да тҿзү хакында низагълаштылар. Алардан 

бер таифҽ: "Тау ҿстенҽ йортлар салыйк", – диде. Бер таифҽ ҽйтте: "Аларның 

хҽлен Аллаһ белҽ". Вҽ аларның хҽлен яхшырак белгҽн таифҽ ҽйтте: "Алар 

ҿстенҽ, ҽлбҽттҽ, тҽбриклҽп мҽсҗид бина кылабыз", – дип. 

18|22|Тау тишегендҽ калган егетлҽрнең саны хакында бҽгъзелҽр ҽйттелҽр: 

"Ул егетлҽр ҿчҽү булып, дүртенчесе этлҽре иде", – дип. Вҽ бҽгъзелҽре 

ҽйтерлҽр: "Ул егетлҽр биш булып алтынчысы этлҽре иде", – дип. Лҽкин шулай 

ҽйтүлҽре белеп түгел, бҽлки зан гынадыр. Вҽ мҿселманнар ҽйтерлҽр: "Ул 

егетлҽр җиде булып, сигезенчесе этлҽре иде", – дип. Ҽйт "Ул егетлҽрнең 

санын Раббым белҽ, аларның хҽлен аз кешелҽр белер". Син алар хакында 

кешелҽр белҽн бҽхҽслҽшмҽ, мҽгҽр Коръҽндҽ ҽйтелгҽннҽрне генҽ ҽйт вҽ 

аларның хҽлен һичкемнҽн сорама. 

18|23|Ҽгҽр бер эшне эшлҽргҽ телҽсҽң: "Мин иртҽгҽ бу эшне эшлҽрмен", – 

димҽ. 

18|24|"Мҽгҽр Аллаһ телҽсҽ эшлҽрмен", – дип ҽйт! "Ҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ 

телҽсҽ", – дип ҽйтергҽ онытсаң, хҽтереңҽ килгҽч тҽ: "Аллаһ телҽсҽ", – дип 



ҽйт! Янҽ ҽйт: "Бу егетлҽрнең барча хҽллҽрен Раббымның миңа белдермҽге 

ҿметледер". 

18|25|Тҽхкыйк егетлҽр тау тишегендҽ тҿгҽл ҿч йҿз ел (300) тордылар, лҽкин 

китабий кяферлар ялганлап тугыз ел арттырдылар. 

18|26|Ҽйт: "Аларның тау тишегендҽ күпме торганнарын Аллаһ белүчерҽк, 

җирдҽ вҽ күклҽрдҽ һҽркемгҽ яшерен булган нҽрсҽлҽрне фҽкать Аллаһу тҽгалҽ 

генҽ белүче. Аллаһ һҽрнҽрсҽне ґҽҗҽб күрү белҽн күрер вҽ ґҽҗҽб ишетү илҽ 

ишетер, җир вҽ күклҽрдҽ булган затлар ҿчен Аллаһудан башка ярдҽмче хуҗа 

юк, вҽ Ул – Аллаһ үзенең эшлҽрендҽ һичберҽүне тиңдҽш иптҽш итмҽде". 

18|27|Ий Мухҽммҽд г-м, Раббың сиңа вҽхий кылган Коръҽнне кешелҽргҽ укы! 

Коръҽндҽге Аллаһ сүзлҽрен, Аның хҿкемнҽрен үзгҽртергҽ кҿче җитүче зат юк. 

Ҽлбҽттҽ, Коръҽннҽн башка тотынырлык мҽхкам нҽрсҽне тапмассың. 

18|28|Сабыр кыл, нҽфесеңне авызлыклап тезгенен таза тот, Аллаһуны зекер 

ит, иртҽ-кич ялварып Раббиларына дога кылучылар белҽн бергҽ ул 

мҿселманнар Раббыларының ризалыгын эстилҽр, вҽ ул фҽкыйрь мҿселманнардан 

күзлҽреңне читкҽ бормагыл дҿньяның байлыгын вҽ зиннҽтен эстҽгҽнең хҽлдҽ, 

вҽ һҽм Без Коръҽн тҽрбиясеннҽн күңелен гафил буш кылган кешегҽ итагать 

итмҽ, аңа иярмҽ, чҿнки ул кеше нҽфес һавасына ияреп азды вҽ ул азган 

кешенең эше хакны аркасына ыргыту булды. 

18|29|Янҽ ҽйт: "Ий кешелҽр! Ошбу Коръҽн Раббыгыздан килгҽн хак сүзлҽрдер, 

туры юл вҽ гадел хҿкемнҽрдер, телҽгҽн кеше Коръҽн белҽн гамҽл кылып 

мҿэмин булсын вҽ телҽгҽн кеше Коръҽн белҽн гамҽл кылмасын да кҽфер 

булсын! Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча үзлҽренҽ золым иткҽн имансызларга Без 

ут хҽзерлҽдек, аларны утның ялкыны вҽ тҿтене чолгап алыр, ҽгҽр эчҽселҽре 

килеп интексҽлҽр, эчерелер аларга кайнарлыкта эрегҽн бакыр кеби сасы эрен 

суы, ул су бик каты кайнарлыктан, эчкҽндҽ йҿзлҽрен кҿйдерер, ул нинди 

кабахҽт эчемлектер вҽ ул урын нинди кабахҽт урындыр. 

18|30|Тҽхкыйк гакыллы кешелҽр иман китерделҽр һҽм Коръҽн юлы белҽн изге 

гамҽллҽр кылдылар, ҽлбҽттҽ, Без изгелекне күркҽмрҽк итеп кылучының ҽҗерен 

җуймыйбыз. 

18|31|Ул мҿэминнҽргҽ мҽңгелек җҽннҽтлҽр булыр, җимеш агачлары астыннан 

татлы елгалар агадыр вҽ алар анда алтын белҽзеклҽр белҽн зиннҽтлҽнерлҽр 

вҽ яшел тҿстҽ калын һҽм нечкҽ атластан, парчадан кием киярлҽр вҽ яхшы 

диваннарга утырып хозурланырлар, җҽннҽт нигъмҽтлҽре ни хуш нигъмҽтлҽр, вҽ 

җҽннҽтлҽр алар ҿчен ни күркҽм урындыр. 

18|32|Мҿэминнҽр илҽ кҽферлҽргҽ ике ирне мисал китер: "Ул ике ирнең 

берсенҽ ике йҿзем бакчасын бирдек вҽ ул ике бакчаны хҿрмҽ агачлары белҽн 

ҽйлҽндердек, вҽ ул ике бакча арасында игеннҽр үстердек. 

18|33|Ул ике бакча мул уңыш бирде, җимешлҽреннҽн һичнҽрсҽ кимемҽде вҽ ул 

ике бакчаның уртасыннан елга агыздык. 

18|34|Янҽ ул ике бакча иясенең бакчадан башка да малы бар иде, мактанып 

иптҽшенҽ ҽйтте: "Минем малым синекеннҽн күбрҽк һҽм балаларымның күплеге 

белҽн дҽ синнҽн куҽтлерҽкмен". 

18|35|Вҽ ул иптҽше илҽ бакчасына керде, хҽлбуки имансыз булуы белҽн үзенҽ 

золым итүчедер, иптҽшенҽ ҽйтте: "Минем бу бакчаларым мҽңге бетҽрлҽр дип 

уйламыйм. 

18|36|Вҽ кыямҽт булыр дип уйламыйм, ҽгҽр син ҽйткҽнчҽ кыямҽт була калса 

һҽм мин Раббыма кайтсам, ҽлбҽттҽ, мин ахирҽттҽ бу бакчаларымнан да 

яхшырак бакчалар табармын", – дип. 

18|37|Мҿэмин иптҽше җавап биргҽн хҽлдҽ ҽйтте: "Ҽйҽ син тҿп атаң Адҽмне 

балчыктан халык кылучы Аллаһуга иман китермҽдеңме? Соңра һҽр кешене ата-

аналарының мҽнилҽреннҽн яратты, соңра сине ир хҽленҽ китерде. 

18|38|Син ни ҽйтсҽң ҽйт, лҽкин мин ҽйтҽм: Ул – Аллаһ минем Раббым вҽ 

Раббыма һичкемне тиңдҽш, иптҽш кыйлмамын. 



18|39|Бакчаңа кергҽндҽ Аллаһ телҽгҽн эш була вҽ һичбер эшне кылырга куҽт 

юк, мҽгҽр Аллаһ ярдҽм бирсҽ генҽ куҽт була дип керсҽң иде. Ҽгҽр син мине 

мал вҽ бала җҽһеттҽн үзеңнҽн ким күрсҽң. 

18|40|Мин ҿмет итҽмен иманым сҽбҽпле Раббым миңа синең бакчаларыңнан 

артыкны бирер дип тҽ, синең бакчаларыңа күктҽн һҽлак итҽчҽк бернҽрсҽне 

җибҽрер дҽ, бакчаларың аяклар тая торган шома җир булып калыр. 

18|41|Яки бакчаңның суын җиргҽ батырыр, ул суны кире кайтару ҿчен бер 

нинди хҽйлҽгҽ кадир булмассың", – дип. 

18|42|Мҿэмин иптҽше ҽйткҽнчҽ, кҽфернең бакчасы һҽлак ителде, бакчасын 

гүзҽллҽтер ҿчен сарыф иткҽн малының вҽ бакчасының һҽлак булганын күргҽч, 

ике кулын бер-берсенҽ сугарга тотынды, чҿнки ике бакчасының да җимеш 

агачлары һҽммҽсе егылып җимешлҽре ҿстенҽ тҿшкҽн иде, вҽ ҽйтте: "Ҽгҽр 

Раббыма һичкемне шҽрик кылмаган булсам, бу хҽл булмас иде", – дип. 

18|43|Вҽ ул кҽфергҽ Аллаһудан башка ярдҽм бирүчелҽр булмады һҽм үз кҿче 

белҽн дҽ котыла алмады. 

18|44|Кыямҽт кҿне булганда вҽлайҽт һҽм ярдҽм итмҽк фҽкать Аллаһуга хастыр 

вҽ ул вҽлайҽт хактыр, вҽ Аллаһуның сҽвабы – нигъмҽте һҽркемнекеннҽн 

хҽерледер һҽм Аллаһуга итагать итүнең ахыры башкача итагать итүнең 

ахырыннан хҽерледер. 

18|45|Кешелҽргҽ дҿнья тереклеген мисал итеп күрсҽт, ул дҿнья Без күктҽн 

иңдергҽн яңгыр суы кебидер: ул яңгыр белҽн җир йҿзеңдҽге үсемлеклҽр үсеп 

бер-берсенҽ кушылдылар, соңра үлҽннҽр кибеп саргайды вҽ җил очырып алып 

китте, ягъни дҿнья җилгҽ очкан үлҽн кеби, бер кҿнне юк булачак. Аллаһ 

һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ торган булды. 

18|46|Мал һҽм балалар дҿнья тереклегенең зиннҽтлҽредер, ҽмма мҽңге 

калачак нҽрсҽ изге гамҽллҽрдер, ул изге гамҽллҽр Раббың хозурында дҿнья 

малыннан һҽм балалардан хҽерлерҽктер, нигъмҽт йҿзеннҽн һҽм кешенең ҿмет 

иткҽн нҽрсҽсенең яхшырагыдыр. 

18|47|Кыямҽт кҿнендҽ тауларны җир белҽн күк арасында очырып йҿртербез вҽ 

син ул кҿндҽ җирне, тау, таш, урман булмаганы хҽлдҽ ялангач күрерсең, вҽ 

ул кҿндҽ барча кешелҽрне кубарырбыз, кубармыйча һичкемне калдырмабыз. 

18|48|Кубарылгач, саф-саф итеп Раббыңа тапшырылырлар. Тҽхкыйк хозурымызга 

килдегез ҽүвҽлдҽ халык кылганыбыз кеби, ялангач хҽлегездҽ, бҽлки сез 

уйладыгыз каберлҽрегездҽн кубарырбыз дигҽн вҽгъдҽбездҽ тормабыз, дип. 

18|49|Ул кҿндҽ һҽркемнең гамҽл дҽфтҽре алдына куелыр вҽ гҿнаһлы кешелҽрне 

дҽфтҽрлҽренҽ язылган гҿнаһларыннан куркучы күрерсең һҽм ҽйтерлҽр: "Безгҽ 

һҽлакҽтлек килде, ни булды бу дҽфтҽргҽ, гҿнаһларыбызның кечкенҽсен дҽ, 

зурысын да калдырмаган, мҽгҽр барын да санаган, язган", – дип. Вҽ кылган 

эшлҽренең җҽзасын хҽзерлҽнеп куелган табарлар. Раббың һичкемгҽ золым 

итмҽс. 

18|50|Менҽ Без фҽрештҽлҽргҽ ҽйттек: "Адҽмгҽ сҽҗдҽ кылыгыз!" Һҽм сҽҗдҽ 

кылдылар, мҽгҽр Иблис сҽҗдҽ кылмады, ул җеннҽн иде, Раббысының ҽмереннҽн 

чыкты. Ҽйҽ сез Адҽм балалары, Минем урныма ул Иблисне вҽ аның нҽселен дус 

тотарсызмы? Бит алар сезгҽ дошманнардыр. Залимнҽр ҿчен ни яман алмаштыру 

булды Аллаһуга итагать итүне Иблискҽ итагать итү белҽн. 

18|51|Мин җир вҽ күклҽрне халык кылганда Иблисне вҽ аның балаларыны 

ярдҽмгҽ хазир итмҽдем һҽм үзлҽрен яратканда да хазир итмҽдем вҽ хак 

диннҽн адаштыручыларны үземҽ ярдҽмче итеп алмадым. 

18|52|Ул кҿндҽ Аллаһ мҿшриклҽргҽ ҽйтер: "Миңа шҽрик кылган сынымнарыгызны 

чакырыгыз". Һҽм алар сынымнарын ярдҽмгҽ чакырдылар, лҽкин сынымнар кабул 

итмҽделҽр вҽ мҿшриклҽр илҽ сынымнар арасына җҽһҽннҽм бер чокыр кылдык 

шунда тҿшеп һҽлак булырлар. 

18|53|Гҿнаһлы кешелҽр утны күргҽч, ҽлбҽттҽ, белерлҽр анда тҿшҽчҽклҽрен вҽ 

ул уттан котылып барачак җир тапмаслар. 



18|54|Кешелҽр вҽгазьлҽнсеннҽр ҿчен бу Коръҽндҽ һҽрнҽрсҽгҽ мисал бҽян 

кылдык. Явыз инсан күп мҽсьҽлҽдҽ батылны яклап хакка каршы ызгышыр булды. 

18|55|Аллаһудан һидҽятне күрсҽтүче Коръҽн килгҽннҽн соң кешелҽрне иман 

китерүдҽн һҽм тҽүбҽ итеп Раббыларыннан гафу сораудан нҽрсҽ тыя, һичнҽрсҽ 

тыймый, мҽгҽр аларга ҽүвҽлгелҽрне һҽлак итүдҽ кылган гадҽтебезнең килүе 

яки аларга күренеп килҽ торган ґҽзаб тыя, ягъни алар һҽлак итҽ торган 

ґҽзабны күрмичҽ иман китерҽчҽк түгеллҽр. 

18|56|Без пҽйгамбҽрлҽрне фҽкать Аллаһуга итагать иткҽн мҿэминнҽрне 

шатландырсыннар вҽ Аллаһуга итагать итмҽгҽн динсезлҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы 

белҽн куркытсыннар ҿчен генҽ җибҽрҽбез. Вҽ кҽферлҽр батылны яклап 

ызгышырлар Коръҽнне ялганга чыгарулары ҿчен, һҽм алар Безнең 

аятьлҽребезне вҽ җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытылуларын уенга саныйлар. 

18|57|Раббысының вҽгазьлҽре белҽн вҽгазьлҽнеп тҽ аннан баш тарткан 

кешедҽн дҽ залимрҽк кеше булырмы, ул үзе эшлҽгҽн явыз эшлҽрен онытты. 

Инде аңламасыннар ҿчен күңеллҽренҽ пҽрдҽ кылдык вҽ хак сүзне ишетмҽсеннҽр 

ҿчен колакларын саңгыраулы кылдык. Ҽгҽр син аларны һидҽяткҽ чакырсаң, 

мҽңге һидҽяткҽ күнелмҽслҽр. 

18|58|Синең Раббың гҿнаһларны ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт ияседер, ҽгҽр эшлҽгҽн 

гҿнаһлары ҿчен аларны ґҽзаб белҽн тотарга телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, дҿньяда ук 

ашыктырып ґҽзаб бирер иде. Бҽлки аларны ґҽзаб итҽр ҿчен вҽгъдҽ ителгҽн 

кыямҽт кҿне бардыр, вҽ алар Аллаһудан башка качачак урын һич тҽ 

тапмаслар. 

18|59|Вҽ һҽлак булган шҽһҽрлҽрне Без һҽлак иттек, золым итүлҽре сҽбҽпле, 

вҽ аларның һҽлак булуы ҿчен билгеле вакыт кылдык. 

18|60|Муса г-м хезмҽтчесе Юшҽгъга ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, туктамыйча китҽрмен 

ике диңгезнең кушылган җиренҽ барып җиткҽнче, яки туктамыйча озын заман 

китҽрмен." 

18|61|Ике диңгез кушылган җиргҽ килгҽч, балыкларын онытып киттелҽр, һҽм 

юлда ашарга дип алган кипкҽн балыклары терелеп, суны ярып, диңгезгҽ карап 

китте. 

18|62|Балыклары онтылып калган җирдҽн озак җир киткҽч Муса г-м 

хезмҽтчесенҽ ҽйтте: "Тҿшке ашаячак азыгыбызны китер, хҽзер ашыйк, (ул 

азыклар диңгезгҽ киткҽн балык иде) тҽхкыйк бу сҽфҽребездҽ безгҽ мҽшҽкать 

вҽ ачыгу иреште." 

18|63|Хезмҽтчесе Мусага ҽйтте: "Белдеңме, ике диңгез кушылган җирдҽ таш 

ҿстендҽ балыкны онытып калдырдым, ул балыкның калганлыгын сиңа ҽйтергҽ 

миңа оныттырмады һичнҽрсҽ, мҽгҽр шайтан оныттырды, вҽ ул балык диңгезгҽ 

юл тотты бик гаҗҽеб хҽлдҽ". 

18|64|Муса г-м ҽйтте: "Безнең балыкны онытып калдыруыбыз без эзли торган 

Хозыр г-мнең анда булуына галҽмҽттер". Һҽм барган эзлҽреннҽн кире 

кайттылар хҽбҽрлҽрене сҿйлҽшкҽн хҽлдҽ. 

18|65|Таптылар Безнең колыбыздан бер колны, ул Хозыр г-м иде, ул 

колыбызга үзебездҽн рҽхмҽт бирдек вҽ Без аңа үзебездҽн гыйлем ҿйрҽттек. 

18|66|Муса г-м Хозыр г-мгҽ ҽйтте: "Мин сиңа ияримме үзең ҿйрҽнгҽн 

хаклыкны миңа да ҿйрҽтүең ҿчен?" 

18|67|Хозыр г-м ҽйтте: "Синең минем белҽн йҿрергҽ чыдамлыгың җитмҽс. 

18|68|Пҽйгамбҽр булган хҽлеңдҽ ничек чыдарсың, мин эшли торган эшлҽрнең 

Заһирлҽре тыелган эшлҽрдер, ҽмма серлҽренҽ синең белемең җитмидер". 

18|69|Муса г-м ҽйтте: "Аллаһ телҽсҽ мине синең кылган эшлҽреңҽ сабыр 

итүче табарсың вҽ синең ҽмерлҽреңҽ каршылык күрсҽтмҽм". 

18|70|Хозыр г-м ҽйтте: "Ҽгҽр син миңа иярсҽң, мин эшли торган эшлҽрне ник 

эшлисең дип сорама, аның дҿреслеге мин сиңа бҽян иткҽнчҽ". 



18|71|Һҽм икҽү су буйлап киттелҽр, бара торгач, бер кҿймҽгҽ утырдылар, 

Хозыр г-м ул кҿймҽне балта белҽн тиште. Муса г-м ҽйтте: "Кешелҽрен суга 

батырмак ҿчен кҿймҽне тиштеңме? Тҽхкыйк син һич ярамаган эшне кылдың". 

18|72|Хозыр г-м ҽйтте: "Ий Муса, мин сиңа ҽйтмҽдемме минем белҽн йҿрергҽ 

сабырлыгың җитмҽс, дип?" 

18|73|Муса г-м ҽйтте: "Онытып васыятеңне тотмавым сҽбҽпле миңа җҽза 

бирмҽгел вҽ эшемдҽ яки сиңа иярмҽктҽ миңа авырлыкны йҿклҽмҽгел!" 

18|74|Һҽм кҿймҽдҽн чыгып юлларына киттелҽр, барганда уйнап йҿрүче 

балаларга очырап, араларыннан бер матур сабыйны Хозыр г-м үтерде, Муса г-

м ҽйтте: "Ҽйҽ гҿнаһтан пакь баланы үтердеңме, ул һичкемне үтермҽгҽн иде? 

Тҽхкыйк син бу юлы яманрак эш кыйлдың!" 

18|75|Хозыр г-м ҽйтте: "Ҽйҽ мин сиңа ҽйтмҽдемме минем белҽн йҿрергҽ 

чыдамлыгың җитмҽс, дип". 

18|76|Муса г-м ҽйтте: "Ҽгҽр моннан соң янҽ синнҽн бер нҽрсҽне сорасам, ул 

вакытта мине юлдаш кылмассың, тҽхкыйк минем тарафтан булган гозерлҽрне 

тыңлап чигенҽ җиткердең, моннан соң гозер күрсҽтергҽ хҽлем калмады". 

18|77|Һҽм икҽү юлларына киттелҽр, хҽтта бер шҽһҽргҽ җиттелҽр, шҽһҽр 

кешелҽреннҽн ашарга сорадылар, шҽһҽр кешелҽре аларны кунак итеп ашатудан 

баш тарттылар, ашатмадылар. Алар шҽһҽрдҽ бер койма таптылар, ул койма 

егылырга якынлашкан иде, Хозер г-м ул койманы кулы белҽн турайтып куйды. 

Муса г-м ҽйтте: "Ҽгҽр син телҽсҽң бу хезмҽтең ҿчен хак алган булыр идең, 

шуңа ашарга алган булыр идек". 

18|78|Хозер г-м ҽйтте: "Бу вакыт бер-беребездҽн аерылмак вакытыдыр. Мин 

эшлҽгҽн эшлҽргҽ каршы дҽшмичҽ торырга чыдамлыгың җитмҽгҽн нҽрсҽлҽрнең 

тҽэвилен хҽзер сиңа бҽян кылырмын". 

18|79|Ҽмма мин тишкҽн кҿймҽ суда кҽсеп итҽ торган мескеннҽрнеке иде. Мин 

бу кҿймҽ мескеннҽрнең үзлҽренҽ калсын ҿчен аны гаеплҽргҽ телҽдем, чҿнки 

аларның артында залим патша бар, һҽр яхшы кҿймҽлҽрне талап аладыр. 

18|80|Ҽмма мин үтергҽн бала имансыз булып, ата-аналары мҿэминнҽр иде, без 

курыктык, ул бала үзенең азгынлыгы белҽн ата-анасына авырлык һҽм кайгы 

китерер дип. 

18|81|Без телҽдек Раббылары ул бала урнына хҽерлерҽк вҽ пакь булган һҽм 

мҽрхҽмҽтлектҽ ата-анасына якынрак балага алмаштыруын. 

18|82|Ҽмма мин турайткан койма шҽһҽрдҽ ике ятим баланыкы иде, ул койма 

астында ятимнҽр ҿчен яшергҽн мал бар иде, вҽ аларның аталары изге кеше 

иде, синең, Раббың телҽде, ул ике ятимнең үсеп гакыллы булуларын һҽм үсеп 

җиткҽч малларын чыгарып алуларын, шуның ҿчен коймаларын турайтуым аларга 

Раббыңнан рҽхмҽттер. Ий Муса, бу эшлҽрне мин үзлегемнҽн эшлҽмҽдем, мҽгҽр 

Аллаһ ҽмере белҽн эшлҽдем. Ошбу сиңа бҽян кыйлган нҽрсҽлҽр синең дҽшми 

торырга сабырлыгың җитмҽгҽн нҽрсҽлҽрнең тҽэвиледер. 

18|83|Ий Мухҽммҽд г-м, синнҽн Зүл-карнҽен хҽленнҽн сорыйлар. Ҽйт: "Мин 

сезгҽ аның хҽленнҽн хҽбҽр бирермен". 

18|84|Без Аңа җир ҿстендҽ һҽрнҽрсҽдҽн файдаланырга мҿмкинлек бирдек вҽ 

аңа җир ҿстендҽ тизлек белҽн йҿри торган сҽбҽпне бирдек һҽм һҽр эшнең 

сҽбҽбен бирдек. 

18|85|Һҽм җир ҿстендҽ йҿрү сҽбҽбенҽ иярде. 

18|86|Сҽбҽп белҽн кояш бата торган таманга иреште, кояшның балчыклы 

чишмҽгҽ батканын күрде, вҽ кояш баткан таманда бер кавемне тапты. Без 

ҽйттек: "Ий Зүл-карнҽен, телҽсҽң ул кавемне имансыз булганнары ҿчен ґҽзаб 

кыл, вҽ телҽсҽң аларга яхшылык итеп шҽригатьне ҿйрҽт". 

18|87|Зүл-карнҽен ҽйтте: "Ҽмма иман китермичҽ үзенҽ золым кылган кешене, 

ҽлбҽттҽ, Без аны үтермҽк белҽн газап кылырбыз, соңра Раббысына хҿкемгҽ 

кайтарылыр, һҽм Раббысы аны бик яман каты ґҽзаб белҽн ґҽзаб кыйлыр. 



18|88|Ҽмма берҽү иман китереп изге гамҽллҽр кылса, ҽлбҽттҽ, аңа изге җҽза 

яхшылык булыр, вҽ ҽмерлҽребездҽн җиңел булганын аңа ҽмер итҽрбез". 

18|89|Соңра Зүл-карнҽен мҽшрыйкка ирештерҽ торган сҽбҽпкҽ иярде. 

18|90|Хҽтта кояш чыга торган таманга иреште, вҽ ул җирдҽ кавемне тапты, 

ҿслҽренҽ кояш чыгадыр кояш кызулыгыннан сакланырга Без аларга пҽрдҽ ягъни 

күлҽгҽ кылмадык. 

18|91|Зүл-карнҽенне мҽшрыйкка ирештерүе дҽ мҽгърибкҽ ирештерүе кебидер. 

Зул-карнҽен кулында булган гаскҽр, корал вҽ башка нҽрсҽлҽрне белем белҽн 

ихата кылдык. 

18|92|Соңра янҽ алып барып җиткерҽ торган сҽбҽпкҽ иярде. 

18|93|Хҽтта ике тау арасына ирешкҽндҽ шул ике тау алдында бер тҿрле 

кавемгҽ юлыкты, ул кавем белҽн бик авырлык илҽ генҽ аңлаштылар. 

18|94|Алар ҽйттелҽр: "Ий Зүл-карнҽен, шушы ике тау арасында яшҽгҽн Йҽэҗүҗ 

вҽ Мҽэҗүҗ кавеме җир ҿстендҽ тҿрле фҽсҽдлҽрне кылалар, безгҽ зарар 

ирештерҽлҽр, алар белҽн безнең уртабызга, шушы ике тау арасына бҿек дивар 

(плотина) корсаң, без сиңа хезмҽт хакын түлҽр идек". 

18|95|Зүл-карнҽен ҽйтте: "Раббым миңа биргҽн гыйлем хикмҽте сез бирҽ 

торган малдан хҽерлерҽктер, сездҽн мал алмыйм, миңа фҽкать кул кҿче белҽн 

ярдҽм итҽрсез, Аллаһ ризасы ҿчен мин сезнең белҽн алар арасына тау кеби 

койма ясап бирермен. 

18|96|Инде миңа иске тимер кисҽклҽрен китерегез! Ике тау арасына 

тимерлҽрне утыннар белҽн аралаштырып, тау биеклегендҽ ҿйделҽр, инде 

яндырып утыннарның кҿлен очырыгыз диде. Хҽтта утыннар каты янып тимерлҽр 

эреп ут кеби булгач ҽйтте: "Миңа эрегҽн бакыр китерегез эрегҽн тимер 

ҿстенҽ коярмын". 

18|97|Йҽэҗүҗ, Мҽэҗүҗ бу дивардан чыгарга кадир булмаслар вҽ тимер илҽ 

бакырдан ясалуы ҿчен аны тишеп чыгарга да кҿчлҽре җитмҽс. 

18|98|Зүл-карнҽен ҽйтте: "Бу диварны сезгҽ ясап бирмҽклегем Раббымнан 

рҽхмҽттер. Раббым вҽгъдҽ кылган кыямҽт килсҽ, Ул без ясаган диварны җир 

белҽн тигезлҽп тузан кыйлыр, Раббымның вҽгъдҽсе хак булды". 

18|99|Йҽэҗүҗ, Мҽэҗүҗнең чыккан кҿнеңдҽ аларны бер-берсе илҽ аралаштырып 

кайнаган су кеби кылырбыз. Кубарылмак ҿчен сурга ҿрелсҽ барча кешелҽрне 

хисаб ҿчен мҽхшҽргҽ җыярбыз. 

18|100|Кыямҽт кҿнеңдҽ җҽһҽннҽмне кҽферлҽргҽ бик якын итеп гарыз кылырбыз. 

18|101|Дҿньяда вакытта аларның күзлҽре Минем вҽгазем булган Коръҽннҽн 

пҽрдҽлҽнгҽн иде һҽм хак булган Коръҽн сүзлҽрен ишетергҽ дҽ кадир түгел 

иделҽр. 

18|102|Ҽйҽ мҿшриклҽр, Безнең колларыбыз фҽрештҽ, Гыйса, Гозҽерлҽрне 

мҽгъбуд тотып та ул коллар аларга ярдҽм итҽрлҽр дип уйлыйлармы? Тҽхкыйк 

Без җҽһҽннҽмне кҽферлҽр ҿчен иңҽчҽк урын кылдык. 

18|103|Ҽйт: "Ҽйҽ мин сезгҽ хҽбҽр биримме гамҽлдҽ алданучырак каты 

хҽсрҽткҽ тиешлерҽк кешелҽрдҽн. 

18|104|Ул алданучы кешелҽрнең дҿньяда гамҽллҽре батыл булды, ягъни барча 

эшлҽре Аллаһуга каршы булды, шулай булса да яхшы эш эшлибез, изге гамҽл 

кылабыз дип уйлыйлар". 

18|105|Ул алданучылар Раббиларының аятьлҽренҽ һҽм кубарылып Аллаһуга 

юлкуга ышанмадылар, һҽм аларның барча гамҽллҽре юкка чыкты, кыямҽт 

кҿнендҽ алар ҿчен үлчҽү куймабыз чҿнки үлчҽргҽ саваплары булмас. 

18|106|Бу – җҽһҽннҽм аларга тиешле булды кҽфер булганнары ҿчен һҽм 

аятьлҽребезне вҽ рҽсүллҽребезне мҽсхҽрҽ кылганнары ҿчен. 

18|107|Дҿреслектҽ иман китереп Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылган хак 

мҿэминнҽргҽ Фирдҽүс җҽннҽте иңҽ торган кунак йорты булыр. 

18|108|Ул җҽннҽттҽ мҽңге булганнары хҽлдҽ аннан башка урынга күчүне 

телҽмҽслҽр. 



18|109|Ҽйт кешелҽргҽ: "Ҽгҽр диңгез суы яза торган кара булса, Раббымның 

гыйлем, хикмҽт сүзлҽрен язмак ҿчен, ҽлбҽттҽ, диңгез бетҽр иде Раббымның 

гыйлем, хикмҽт сүзлҽре бетүдҽн элек, ҽгҽр ул диңгез хҽтле янҽ диңгезлҽрне 

кара ясасак та". 

18|110|Ҽйт: "Мин сезнең кеби бер инсанмын, миңа Аллаһудан вҽхий булды 

сезнең Илаһҽгез – барча вҿҗудкҽ бер генҽ Илаһҽ дип. Ҽгҽр берҽү Раббысына 

яхшы хҽлдҽ юлыкмакны телҽсҽ, ул кеше яхшы эшлҽрне эшлҽсен, изге 

гамҽллҽрне кылсын, ҽмма Раббысына гына тиешле булган гыйбрҽтенҽ һичкемне 

шҽрик-тиңдҽш кылмасын!" 

19|1|Кҽф һҽ йҽ ґҽен сад. Мҽгънҽсен фҽкать Аллаһ белер. 

19|2|Түбҽндҽ укылачак аятьлҽр Раббыңның колы Зҽкҽрьягҽ Аның рҽхмҽтенең 

бҽянедер. 

19|3|Зҽкҽрья г-м телҽгҽн нҽрсҽсен сораганда Раббысына яшерен тавыш белҽн 

нида кылды. 

19|4|Ҽйтте: "Ий Раббым, минем сҿягем зҽгыйфьлҽнде вҽ башым ак чҽчлҽр 

белҽн тулды, вҽ мин ий Раббым, сиңа кылган догамнан кире кайтарылучы 

булмадым, һҽрвакыт догамны кабул кылдың. 

19|5|Үлгҽнемнҽн соң вҽли булып калачак кемсҽлҽрнең золым ителүлҽреннҽн 

куркамын, ҽ минем хатыным бала тудырмый торган кысыр булды, үзеңнең 

фазълыңнан миңа бер изге угыл биргел! 

19|6|Ул угыл миңа варис булыр вҽ Ягькуб балаларына варис булыр, вҽ Рабби 

ул угълымны үз каршыңда разый кыл! 

19|7|Ий Зҽкҽрья, Без сине сҿендерҽбез бер угыл белҽн, аның исеме Яхъядер. 

Моннан элек ул исемдҽ һичкемне кылмадык. 

19|8|Ҽйтте Зҽкҽрья: "Йҽ Рабби, ничек минем угълым булыр икҽн, хҽлбуки 

хатыным кысыр, үзем картлыкның ахыр чигенҽ җиттем?" 

19|9|Аллаһ ҽйтте: "Ҽйе эш син ҽйткҽнчҽдер, лҽкин синең Раббың болай 

ҽйтте: карт кҿнегездҽ сездҽн бала китерү Миңа бик җиңел, тҽхкыйк Мин сине 

халык кылдым Яхъядан элек, син ул вакытта һич нҽрсҽ түгел идең." 

19|10|Зҽкҽрья г-м ҽйтте: "Йҽ Рабби, хатынымның балага калганлыгын 

белдереп миңа бер галҽмҽт бир!" Аллаһ ҽйтте: "Галҽмҽт сиңа шул булыр, 

чирлҽмҽгҽн хҽлендҽ, тоташтан ҿч кич кешелҽр белҽн сҿйлҽшҽ алмассың." 

19|11|Хатыны балага калган кҿн михрабтан чыгып кавеме янына барды – 

сҿйлҽшҽ алмыйдыр иде, иргҽ вҽ кичке намазларны укырсыз дип кавеменҽ 

ишарҽт илҽ аңлатты. 

19|12|Ий Яхъя! Ал Тҽүратны ныклап, куҽт белҽн! Вҽ Без Яхъяга сабый 

чагында хикмҽт, гыйлем бирдек. 

19|13|Без Яхъяга бирдек рҽхимле булуны вҽ зҽк итеп яки кҿферлек, 

мҿшриклек кереннҽн пакьлекне бирдек. Вҽ ул Аллаһудан куркучы тҽкъва 

булды. 

19|14|Вҽ ата-анасына изгелек итүче иде, вҽ ул Аллаһуга гҿнаһкҽр булмады 

һҽм тҽкҽбберлек кылмады. 

19|15|Вҽ Яхъяга туган кҿнендҽ вҽ үлгҽн кҿнендҽ һҽм дҽ кабердҽн кубарылган 

кҿндҽ Аллаһудан сҽламнҽр булды. 

19|16|Ий Мухҽммҽд г-м, Коръҽндҽ хҽзрҽт Мҽрьям кыйссасын зекер ит! Менҽ ул 

Мҽрьям, үзенең якыннарыннан аерылып ҿенең шҽрыкъ тарафына чыкты юынмак 

ҿчен. 

19|17|Алар якын урында булу сҽбҽпле күрмҽсеннҽр ҿчен ул пҽрдҽ корды, һҽм 

җибҽрдек Мҽрьямгҽ Җҽбраил фҽрештҽбезне, ул Мҽрьямгҽ камил яшь егет 

сурҽтендҽ күренде. 

19|18|Мҽрьям ҽйтте: "Мин синең шҽреңнҽн Аллаһуга сыгынамын, ҽгҽр син 

тҽкъва мҿэмин булсаң, миңа якын килмҽ." 

19|19|Җҽбраил ҽйтте: "Мин Раббыңның расүлемен, сиңа гҿнаһтан пакь бер 

бала һибҽ итмҽк ҿчен килдем." 



19|20|Мҽрьям ҽйтте: "Минем ничек балам булсын? Мине һичбер ир тотканы юк 

һҽм мин зина кылучы да булмадым." 

19|21|Җҽбраил ҽйтте: "Ий Мҽрьям, эш ҽлбҽттҽ син ҽйткҽнчҽ, лҽкин Раббың 

ҽйтҽдер: "Атасыз бала тудыру Миңа бик җиңел. Без аны атасыз тудырдык, 

кодрҽтебезгҽ ґҽламҽт булсын вҽ аңа ияргҽннҽргҽ рҽхмҽт булсын ҿчен, аның 

атасыз тууы ҽзҽлдҽ хҿкем ителгҽн ҽмер булды, ҽлбҽттҽ, гамҽлгҽ ашар. 

19|22|Җҽбраил Мҽрьямнең җиңеннҽн ҿрде, Мҽрьям Гыйсага йҿкле булды, һҽм 

корсагындагы йҿген күтҽреп, кавеменнҽн аерылып, ерак җиргҽ китте. 

19|23|Бала табуның авырлыгы китерде ул Мҽрьямне хҿрмҽ агачының кҽүсҽсенҽ. 

Мҽрьям ҽйтте: "Бу хҽлне күрмҽс борын үлгҽн булсам ни булыр иде һҽм үлеп 

онытылып беткҽн булсам". 

19|24|Мҽрьямнең урыныннан түбҽн җирдҽн Җҽбраил кычкырды: "Ий Мҽрьям, 

кайгырма, тҽхкыйк Раббың аяк астыңда чишмҽ кылды". 

19|25|Йҽ Марьям, хҿрмҽ агачының кҽүсҽсеннҽн тотып үзеңҽ таба селкет, 

тҿшерер сиңа яңа ҿлгергҽн хҿрмҽ җимешен. 

19|26|Ул хҿрмҽне аша вҽ чишмҽ суын эчкел, ул угълың Гыйса белҽн күзең 

карарланып, кайгың бетсен! Ҽгҽр бер кешене балаңнан ягъни балаң хакында 

синнҽн сорар күрсҽң, ҽйт: "Мин Аллаһ ризасы ҿчен һичкем белҽн сҿйлҽшмҽскҽ 

нҽзер ҽйттем, шуның ҿчен бу кҿндҽ һичкем белҽн сҿйлҽшмим". 

19|27|Гыйсаны тудыргач кавеме янына күтҽреп килде. Кавеме ҽйттелҽр: "Ий 

Мҽрьям, ярамаган олугъ эш белҽн килдең". 

19|28|Ий Һарунның кыз кардҽше, атаң Ґимран яман юлда түгел иде, анаң да 

азгын түгел иде. 

19|29|Мҽрьям, угълы Гыйса белҽн сҿйлҽшергҽ ишарҽт итте. Алар ҽйттелҽр: 

"Безне мҽсхҽрҽ итҽсең, бишектҽге сабый бала белҽн ничек сҿйлҽшик?" 

19|30|Гыйса аларның сүзлҽрен ишеткҽч ҽйтте: "Мин Аллаһу тҽгалҽнең 

колымын, Ул миңа китап бирде һҽм мине пҽйгамбҽр итте." 

19|31|Кайда гына булсам да кешелҽр ҿчен мине мҿбарҽк – файдалы итте, вҽ 

миңа намаз укырга ҽмер итте һҽм зҽкят бирергҽ ҽмер итте терек булган 

вакытымда. 

19|32|Янҽ анама изгелек итүче кылды, мине тҽкҽбберлҽнүче вҽ үзенҽ гҿнаһ 

эшлҽүче кылмады. 

19|33|Туган кҿнемдҽ вҽ үлгҽн кҿнемдҽ һҽм кабердҽн кубарылган кҿнемдҽ 

Аллаһудан миңа сҽламдер". 

19|34|Ошбу сүзлҽрне сҿйлҽүче кеше Мҽрьям угълы Гыйсадыр, насара ихтыйлаф 

итҽ торган сүзлҽр арасыннан хак сүзлҽрне сҿйлҽде. 

19|35|Бала тудырмак Аллаһуга лаек булмады, Ул бала тудыру кимчелегеннҽн 

пакь! Ҽгҽр бер нҽрсҽне булдырырга телҽсҽ, ул нҽрсҽгҽ фҽкать: Бул, дип 

ҽйтер, ул нҽрсҽ шундук булыр. 

19|36|Тҽхкыйк Аллаһ минем һҽм сезнең дҽ Раббыгыз, Аңа гыйбадҽт итегез! 

Аллаһуга гыйбадҽт кылу, Коръҽн ҿйрҽтүе буенча дин тоту, туры юлдыр. 

19|37|Мҽрьям ирсез бала тудыргач, кешелҽр араларында ихтыйлаф иттелҽр, ни 

каты үкенеч хакны инкяр итүчелҽргҽ, ґҽзабы каты, куркынычы олугъ булган 

кыямҽт кҿненең килүеннҽн. 

19|38|Алар Безнең хозурыбызга килгҽн кҿннҽрендҽ яхшы ишетерлҽр вҽ яхшы 

күрерлҽр, лҽкин Аллаһуга карышып залим булган кешелҽр ул кҿндҽ ачык 

адашуда – алданудадыр. 

19|39|Ґҽзаб килҽчҽге белҽн хҿкем ителгҽн хҽсрҽтле кҿн белҽн аларны 

куркыт! Алар ґҽзабның килүеннҽн гафлҽттҽлҽр, алар иман китерҽчҽк 

түгеллҽр. 

19|40|Ҽлбҽттҽ, Без җиргҽ вҽ җирдҽ булган һҽр нҽрсҽгҽ варис булырбыз вҽ 

ахирҽттҽ алар Безгҽ кайтарылырлар. 

19|41|Ибраһим г-мнен. Коръҽндҽге хҽбҽрен зекер ит! Ул гаять дҿрес сүзле 

изге пҽйгамбҽр булды. 



19|42|Ибраһим ҽйтте: "Ий атам, ни ҿчен ишетми, күрми һҽм сиңа файда да, 

зарар да ирештерҽ алмый торган нҽрсҽгҽ гыйбадҽт кыласың? 

19|43|Ий атам, Аллаһудан миңа гыйлем вҽ дҽлиллҽр килде, ул гыйлем вҽ 

дҽлиллҽр синдҽ юк, миңа ияр, туры юлга күндерермен! 

19|44|Ий атам, шайтанга гыйбадҽт кылма чҿнки шайтан Аллаһуга гҿнаһкҽр 

булды. 

19|45|Ий атам, сине Аллаһ ґҽзабы тотуыннан куркамын, ул вакытта ґҽзаб 

эчендҽ шайтанга якын булырсың". 

19|46|Ибраһимның атасы ҽйтте: "Ий Ибраһим, син безнең Илаһҽлҽребездҽн баш 

тартасыңмы? Ҽгҽр ул эшеңнҽн туктамасаң, ҽлбҽттҽ, мин сине ташлар белҽн 

атармын. Мине ялгыз калдырып күп вакытка кит!" 

19|47|Ибраһим г-м ҽйтте: "Ярый алай булса сҽламҽт вҽ тыныч бул, мин сине 

мҽҗбүр итмҽм, синең ҿчен Раббымнан гафу итүен сорармын, чҿнки, Ул 

догаларымны кабул итҽ иде. 

19|48|Инде үзегезне вҽ Аллаһудан башка мҽгъбудлҽрегезне ташлап китҽмен. 

Мин Раббыма дога кыламын, Раббыма кыйлган догаларымның кире кайтарылмавын 

ҿмет итҽмен". 

19|49|Ибраһим г-м мҿшриклҽрдҽн вҽ Аллаһудан башканы тоткан 

мҽгъбудлҽреннҽн аерылып киткҽч, Без аңа Исхакны вҽ аның угълы Ягъкубны 

бирдек, вҽ барын да пҽйгамбҽр кылдык. 

19|50|Вҽ Без аларга рҽхмҽтебездҽн мал вҽ балалар һҽм пҽйгамбҽрлек бирдек, 

дҽхи аларга һҽрбер дин ҽһҽле каршында яхшы вҽ дҿрес сҿйлҽүче тел бирдек, 

һҽр дин ҽһҽле аларны мактап сҿйлилҽр. 

19|51|Янҽ Муса г-мне Коръҽннҽн сҿйлҽ: ул Аллаһуга гыйбадҽттҽ вҽ Аңа 

итагать итүдҽ бик ихлас булды, вҽ кешелҽргҽ Ислам динен ҿйрҽтер ҿчен 

Аллаһудан җибҽрелгҽн пҽйгамбҽр булды. 

19|52|Вҽ Без Мусаның уң ягында булган Тур тавыннан аңа кычкырдык, вҽ 

яшерен сҿйлҽшер ҿчен аны үзебезгҽ якын кылдык. 

19|53|Вҽ Без аңа рҽхмҽтебездҽн кардҽше Һарунны ярдҽмче пҽйгамбҽр итеп 

бирдек. 

19|54|Янҽ Коръҽннҽн Исмагыйл г-мне сҿйлҽ, дҿреслектҽ ул вҽгъдҽсендҽ бик 

таза торучы иде, вҽ ул Аллаһудан җибҽрелгҽн пҽйгамбҽр иде. 

19|55|Вҽ ул үз кавемен намаз укырга, зҽкят бирергҽ ҽмер итҽ иде, вҽ ул 

Раббысы хозурында һҽр эше ҿчен ризаланмыш иде, ягъни Аллаһ аңардан разый 

иде. 

19|56|Янҽ Коръҽннҽн Идрис г-мне сҿйлҽ, дҿреслектҽ ул гаять хакны сҿйлҽүче 

пҽйгамбҽр иде. 

19|57|Вҽ Без аны күтҽрдек югары урынга, күккҽ яки җҽннҽткҽ. 

19|58|Югарыда зекер ителгҽн пҽйгамбҽрлҽр, аларга Аллаһ пҽйгамбҽрлекне 

ингам кылды, Адҽм г-м балаларыннан Идрисне, вҽ кҿймҽдҽ Нух г-м белҽн 

бергҽ күтҽрдек Без кешелҽрнең балаларыннан Ибраһим г-мне, вҽ Ибраһим 

балаларыннан, вҽ Исмагыйл г-м балаларыннан Исхак, Ягькуб, Муса, Һарун, 

Зҽкҽрья, Яхъя вҽ Гыйсаларны пҽйгамбҽр кылдык. Ошбу зекер ителмеш затлар, 

Безнең туры юлга күндерелмеш вҽ пҽйгамбҽрлеккҽ сайланмыш кешелҽр. Ҽгҽр 

аларга Аллаһуның аятьлҽре укылса, сҽҗдҽгҽ китеп елыйлар. 

19|59|Ул пҽйгамбҽрлҽрдҽн соң явыз кавем килде, алар намазларын 

кичектереп, казага калдырып яки бҿтенлҽй укымыйча заигъ иттелҽр, вҽ 

шҽһвҽткҽ, нҽфес телҽгҽн нҽрсҽлҽргҽ иярделҽр, алар тиздҽн ахирҽттҽ явыз 

газапка очраучылардыр. 

19|60|Мҽгҽр иман китереп, тҽүбҽ итеп тҿзҽлеп изге гамҽллҽр кылганнары 

җҽннҽткҽ керерлҽр, аларга хаксыз золым итү булмас. 

19|61|Алар кереп торачак җҽннҽтне Аллаһ үзенең сҿекле колларына вҽгъдҽ 

кылды ул җҽннҽтне күрсҽтмичҽ, тҽхкыйк Аллаһудан вҽгъдҽ кылынган җҽннҽт 

вҽгъдҽ кылынган кешелҽргҽ килүче булды, килми калмас. 



19|62|Алар җҽннҽттҽ кирҽкмҽгҽн буш сүзлҽрне ишетмҽслҽр, мҽгҽр 

фҽрештҽлҽрнең сҽламен ишетерлҽр, дҿньядагы иртҽ белҽн кҿндез арасы вакыт 

үткҽн саен, ягъни ике ашау арасы хҽтле вакыт үткҽн саен ризыклары килеп 

торыр. 

19|63|Колларыбызның тҽкъваларын ошбу җҽннҽткҽ варис итҽрбез. 

19|64|Җҽбраил г-м ҽйтте: "Мин вҽхий белҽн үз белдегем илҽ телҽсҽм кайчан 

иңмҽмен, мҽгҽр ий Мухҽммҽд г-м Раббыңның ҽмере белҽн генҽ иңҽрмен. Ягъни 

Мухҽммҽд г-м бер сорауга җавапны иртҽгҽ бирермен дигҽн, лҽкин Аллаһ 

телҽсҽ димҽгҽн. Шуның ҿчен Җҽбраил г-м ике атна килми торган. Алдыбызда 

булган нҽрсҽлҽр вҽ артыбызда булган нҽрсҽлҽр һҽм шул ике арада булган 

нҽрсҽлҽр һҽрбер хҽллҽр фҽкать Аллаһуга хас. Ий Мухҽммҽд, Раббың сине 

онытыр булмады. 

19|65|Ул – Аллаһ җир вҽ күклҽр вҽ җир белҽн күклҽр арасында булган 

нҽрсҽлҽрнең Раббысы, Аңа гыйбадҽт кыл һҽм Аның гыйбадҽтенҽ сабыр ит, 

чыда! Ҽйҽ син белҽсеңме Аллаһ белҽн бер исемнҽрдҽ булган берҽр затның 

барлыгын? Ҽлбҽттҽ юк! 

19|66|Кабердҽн терелеп кубарылачакны инкяр иткҽн ахмак ҽйтер: "Үлеп 

күмелеп черегҽннҽн соң яңадан терелеп кабердҽн чыгармынмы?" 

19|67|Ҽйҽ ул кеше уйлап карамыймы? Моннан элек Без аны халык кылдык, ул 

вакытта ул һич нҽрсҽ түгел иде, шуны белмиме? 

19|68|Раббың илҽ ант итеп ҽйтҽмен, ҽлбҽттҽ, Без аларны кабердҽн 

кубарырбыз, дҽхи алар белҽн бергҽ шайтаннарны да кубарырбыз, соңра 

тезелгҽннҽре хҽлдҽ җҽһҽннҽм ҽйлҽнҽсенҽ китерербез. 

19|69|Соңра һҽрбер мҽзһҽбтҽн аерырбыз Аллаһуга катырак каршы булганнарын. 

19|70|Соңра каты газапка керергҽ тиешле булганнарын Без, ҽлбҽттҽ, 

белүчерҽкбез. 

19|71|Сездҽн һҽрберегез ул җҽһҽннҽмгҽ килмичҽ калмас, сезнең аңда 

килүегез Раббыгызның үз хҿкеме илҽ үзенҽ лязем булды ки, аны эшлҽми 

калдырмас. 

19|72|Соңра тҽкъва мҿэминнҽрне ул җҽһҽннҽмнҽн коткарырбыз, вҽ Коръҽн 

белҽн гамҽл кылмаган залимнҽрне тезлҽнгҽн хҽллҽрендҽ ул җҽһҽннҽмдҽ 

калдырырбыз. 

19|73|Дҿньяда вакытта аларга Безнең һҽр нҽрсҽне бҽян итүче аятьлҽребез 

укылса, кҽферлҽр мҿэминнҽргҽ ҽйтҽлҽр: "Мҿэмин белҽн кҽфернең тора торган 

урын йҿзеннҽн кайсысының урыны хҽерлерҽк, вҽ кавем җыела торган урын 

йҿзеннҽн яхшыракдыр?" 

19|74|Бу кҽферлҽрдҽн элек күпме кҽферлҽрне һҽлак иттек, алар мал вҽ җиһаз 

җҽһеттҽн артык һҽм күренештҽ чибҽррҽк иделҽр. 

19|75|Ҽйт: "Берҽү хактан адашуда булса, сынамак ҿчен Аллаһ аңа озын гомер 

биргҽн булыр. Хҽтта ҽгҽр вҽгъдҽ ителгҽн ґҽзабны күрсҽлҽр, яки дҿньяда 

мҿселманнар аларны җиңеп, үтермҽк вҽ ҽсир алмак ґҽзабы ирешсҽ, яки 

кыямҽттҽ җҽһҽннҽмгҽ керҽчҽклҽрен күрсҽлҽр, шул вакытта белерлҽр урын 

йҿзеннҽн кайсы фирканең урыны кабахҽтрҽк, ягъни җҽһҽннҽм кемгҽ тиешле 

икҽнен һҽм кайсы фирканең гаскҽре зҽгыйфьрҽк икҽнен." 

19|76|Аллаһ, Коръҽн белҽн гамҽл кылып һидҽяттҽ булган мҿэминнҽрнең 

һидҽятен арттырыр. Изге гамҽл мҽңге калучыдыр, ул изге гамҽл сҽваб 

йҿзеннҽн Раббың хозурында хҽерлерҽк вҽ ахырда кайтмак йҿзеннҽн 

хҽерлерҽктер. 

19|77|Ҽйҽ белдеңме аятьлҽребезне инкяр итүчене, ул кҽфер ҽйтте: "Ҽгҽр 

кубарылсам, ҽлбҽттҽ, малларым вҽ балаларым миңа бирелер дҽ, бурычларымны 

анда түлҽрмен", – дип. 

19|78|Ул имансыз, ҽллҽ яшерен эшне белҽ торган булдымы, яки маллары вҽ 

балалары кайтарып бирелҽчҽге белҽн Аллаһудан ґҽһед алдымы? 



19|79|Юк, ул имансыз яшерен эшне дҽ белмҽде һҽм Аллаһудан ґҽһед тҽ 

алмады! Ҽлбҽттҽ, Без аның ҽйткҽн сүзлҽрен язарбыз һҽм ахирҽттҽ җҽза 

бирербез, һҽм имансыз булганы ҿчен булган ґҽзабына янҽ ґҽзабны 

арттырырбыз. 

19|80|Вҽ кыямҽттҽ миңа бирелер дигҽн малына вҽ балаларына башканы варис 

итҽрбез, Безнең хозурыбызга ялгыз килер. 

19|81|Мҿшриклҽр Аллаһудан башка Илаһҽлҽр тоттылар, үзлҽренҽ дҽрҽҗҽ булсын 

ҿчен. 

19|82|Юк, эш алар уйлаганча булмас! Сынымнары аларның гыйбадҽтлҽрен инкяр 

итҽрлҽр һҽм мҿшриклҽргҽ дошман булырлар. 

19|83|Белҽсеңме, шайтаннарны кҽферлҽргҽ ирекле итеп җибҽрдек, Аллаһуга 

итагать итмҽскҽ ныклап вҽсвҽсҽ кылырлар. 

19|84|Инде син аларның һҽлак булуына ашыкма! Без аларның тҿннҽрен вҽ 

кҿндезлҽрен һҽм айларын вҽ елларын санарбыз. 

19|85|Кыямҽт кҿнне тҽкъва мҿэминнҽрне дҿялҽргҽ утырганнары хҽллҽрендҽ 

кубарып җҽннҽткҽ җыярбыз. 

19|86|Вҽ гҿнаһлы кешелҽрне сусаган хҽллҽрендҽ җҽһҽннҽмгҽ куарбыз. 

19|87|Беркем дҽ шҽфҽгать итҽргҽ кадир булмас, мҽгҽр иман вҽ изге гамҽллҽр 

илҽ Аллаһудан ґҽһед алган булса гына. Ягъни Аллаһ разый булган кеше генҽ 

Шҽфҽгатькҽ лаек булыр. 

19|88|Имансызлар ҽйттелҽр: "Аллаһ бала китерде", – дип. 

19|89|Тҽхкыйк бик олугъ ялган сүзне сҿйлҽдегез. 

19|90|Аларның бу сүзлҽреннҽн күклҽр ярылырга якын булды вҽ җир ярылырга 

һҽм таулар җимерелеп тҿшҽргҽ якын калдылар. 

19|91|Аллаһуның баласы бар, дип дҽгъвҽ иткҽннҽре ҿчен. 

19|92|Бала китермҽк Аллаһуга һич лаек түгел. 

19|93|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ гакыллы зат булса һҽммҽсе кыямҽт кҿнне кол 

сурҽтендҽ Аллаһуга килер. 

19|94|Тҽхкыйк Аллаһ аларны белеме белҽн чолгап алды, вҽ аларның санын 

санады, берсе дҽ хисапсыз калмас. 

19|95|Кыямҽт кҿнендҽ һҽммҽсе Аллаһуга килер ялгыз хҽлендҽ. 

19|96|Дҿреслектҽ иман китереп изге гамҽллҽр кылган кешелҽр арасында 

Аллаһу тҽгалҽ мҽхҽббҽт вҽ дуслыкны булдырыр. 

19|97|Ий Мухҽммҽд г-м, Без Коръҽнне үз телендҽ иңдереп сиңа җиңел иттек, 

тҽкъва мҿэминнҽрне ул Коръҽн белҽн шатландыру ҿчен, һҽм Коръҽн белҽн 

гамҽл кыйлмаучыларны җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытмаклыгың ҿчен. 

19|98|Хҽзерге кҽфер ҿммҽтлҽрдҽн элек күпме кҽфер ҿммҽтлҽрен һҽлак иттек. 

Без һҽлак иткҽн кешелҽрдҽн берҽресен күрерсеңме? Яки яшерен тавышларын 

ишетерсеңме? 

20|1|Та Һа. Мҽгънҽсен Аллаһ белҽ. 

20|2|Ий Мухҽммҽд г-м, Без сиңа Коръҽнне иңдермҽдек коры мҽшҽкатьлҽнмҽкең 

ҿчен, 

20|3|мҽгҽр иңдердек ул Коръҽнне Аллаһудан куркучыларны вҽгҽзьлҽвең ҿчен. 

20|4|Ул җирне вҽ бҿек күклҽрне яратучы Аллаһудан иңдерелмеш булды. 

20|5|Ул – Аллаһ Ґҽрешкҽ хуҗа булды. 

20|6|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге вҽ җир белҽн күклҽр арасында булган нҽрсҽлҽр 

һҽм җир астында булган серлҽр – Аның байлыгыдыр. 

20|7|Ҽгҽр син сүзеңне вҽ догаңны кычкырып ҽйтсҽң, Ул яшерен серлҽрне 

белҽ, синең кычкыруыңа ихтыяҗы юк. 

20|8|Ул – Аллаһ, Аңардан башка илаһҽ һич юк, бардыр Аның – күркҽм 

исемнҽре. 

20|9|Сиңа Мусаның хҽбҽре килдеме? 

20|10|Хатыны белҽн юлда барганда караңгы кичтҽ еракта бер ут күрде, 

хатынына ҽйтте: "Мин ут күрдем, шул җирдҽ торыгыз. Шаять мин ул җирдҽн 



яктыртучы ут алып килермен, яки анда юл ҿйрҽтүчелҽрне табармын". Чҿнки 

алар караңгыда юлларыннан адашкан иделҽр. 

20|11|Ут янына килгҽне заманда Аллаһ тарафыннан: "Ий Муса", – дип нида 

кылынды. 

20|12|Синең Раббың, ҽлбҽттҽ, Минмен, башмакларыңны сал, чҿнки син Тува 

исемле мҿкатдҽс чокырдасың. 

20|13|Мин сине пҽйгамбҽрлеккҽ ихтыяр кылдым, сиңа вҽхий ителмеш сүзлҽрне 

ишет! 

20|14|Дҿреслектҽ Мин – Аллаһ, юк коллык кылырга яраклы Илаһҽ, мҽгҽр Мин 

генҽ, Миңа гына гыйбадҽт кыл вҽ Мине зекер итҽр ҿчен намаз укы! 

20|15|Тҽхкыйк кыямҽт килҽчҽк, аның кайчан булачагын яшерүне телим, соңра, 

вакыт җиткҽч, кыямҽтне булдырырмын, һҽрбер кеше тырышып эшлҽгҽн изге 

эшенең яки явыз эшенең җҽзасын алсын ҿчен. 

20|16|Берҽүнең кыямҽт кҿненҽ ышанмавы һҽм нҽфесенҽ ияреп, явыз эшлҽрне 

эшлҽве сине кыямҽтнең булачагына ышанудан тыймасын, ул вакытта син һҽлак 

булырсың. 

20|17|Аллаһ, Мусадан сорады: "Ий Муса, синең кулында нҽрсҽ бар". 

20|18|Муса ҽйтте: "Йҽ Рабби, кулымдагы нҽрсҽ таягымдыр, шул таягыма 

таянып йҿрим, вҽ ул таягым белҽн куйларыма агач яфракларын сугып 

тҿшерҽмен һҽм ул таяктан миңа башка файдалар да бар". 

20|19|Аллаһ ҽйтте: "Ий Муса, таягыңны ташлагыл җиргҽ". 

20|20|Муса таякны җиргҽ ыргытты. Ул таяк җиргҽ тҿшү белҽн корсагында 

ашыгып йҿрүче зур елан булды. 

20|21|Аллаһ ҽйтте: "Ий Муса, бу еланны тотып ал, курыкма, Без аны ҽүвҽлге 

халҽтенҽ кайтарырбыз." Ягъни елан Муса кулында янҽ таяк булды. 

20|22|Инде уң кулыңны сул култык астына сук: ул кулың култыгыңнан чыгар 

күзне чагылдыра торган булып, үзе зарарсыз булыр – галҽмҽт синең 

пҽйгамбҽрлегеңҽ икенче галҽмҽт булганы хҽлдҽ. 

20|23|Бу эшне кылдык синең пҽйгамбҽрлегеңҽ олугъ галҽмҽтне кешелҽргҽ 

күрсҽтмҽклегебез ҿчен. 

20|24|Фиргаун янына барып аны хак дингҽ ҿндҽгел, ул чиктҽн тыш азды, 

хҽтта: "Мин Илаһҽ", – дия башлады. 

20|25|Муса ҽйтте: "Йҽ Рабби, күкерҽгемне киң кыл залимнҽрнең каршылыгына 

сабыр итҽргҽ. 

20|26|Вҽ эшлҽремне миңа җиңел кыл. 

20|27|Вҽ телемнҽн тҿенне чиш, сҿйлҽшүдҽ тотлыгуымны бетер. 

20|28|Тыңлаган кешелҽр сүземне аңласыннар ҿчен Муса сабый чагында авызына 

утлы күмер капкан, шул сҽбҽпле тотлыгып сҿйлҽшҽ торган булган. 

20|29|Миңа үз ҽһелемнҽн бер ярдҽмче бир. 

20|30|Кардҽшем Һарунны. 

20|31|Аның белҽн минем куҽтемне яки арт тарафымны ныгыт. 

20|32|Вҽ миңа аны пҽйгамбҽрлек эшемдҽ миңа ярдҽмче иптҽш кыл. 

20|33|Сиңа күп тҽсбих ҽйтмҽклегебез ҿчен. 

20|34|Вҽ Сине күп зекер итмҽклегебез ҿчен. 

20|35|Тҽхкыйк Син безнең хҽллҽрне күреп белҽсең. 

20|36|Аллаһ ҽйтте: "Ий Муса! Тҽхкыйк сиңа сораган нҽрсҽлҽрең бирелде. 

20|37|Ий Муса, ошбулар сиңа икенче мҽртҽбҽ ингам итүебездер. 

20|38|Беренче мҽртҽбҽ ингам итүебез сиңа вҽхий иткҽн нҽрсҽне анаңа вҽхий 

итүебез булды. 

20|39|Сине табутка салып Нил дҽрьясына агызырга анаңа, вҽхий иттек вҽ 

зарар тидермичҽ корыга чыгар, дип, Нилгҽ вҽхий иттек, Минем дошманым вҽ 

Мусаның дошманы Фиргаун алсын ҿчен. Ий Муса үземнҽн сиңа мҽхҽббҽт салдым 

ки һҽркем хҽтта Фиргаун сине сҿйде, Минем күз алдымда тҽрбия ителмҽклегең 

ҿчен. 



20|40|Фиргаун Мусаны судан алгач, күкрҽк сҿтен имезү ҿчен күп хатыннарны 

чакырып имезеп карадылар, лҽкин Муса һичберсен кабул итмҽде. Шул вакытта 

Мусаның кыз кардҽше Фиргаун йортына килде, ул ҽйтте: "Бу сабыйны 

тҽрбиялҽп үстерү ҿчен яхшы хатыннан хҽбҽр биримме?" – дип. Соңра Мусаның 

анасын алып килделҽр, Муса, ҽлбҽттҽ, үз анасын кабул итте. Без сине үз 

анаңа кайтардык, сине күреп анаңның күзлҽре карарлансын вҽ тынычланып 

кайгысы бетсен ҿчен. Ий Муса, син бер имансыз кыйбтыйны үтердең, бу 

эшеңнең җҽзасын алудан Без сине коткардык вҽ сине тҿрле мҽшҽкатьлҽргҽ 

тҿшереп сынадык. Син Мҽдйҽн кавеме эчендҽ Шҿґҽеб пҽйгамбҽр янында ун ел 

тордың, соңра пҽйгамбҽр булырга тҽгаенлҽнгҽн вакытта Мысырга килдең, ий 

Муса! 

20|41|Тур тавына килгҽн вакытта Мин сине пҽйгамбҽрлеккҽ ихтыяр иттем. 

20|42|Инде, ий Муса, үзең вҽ кардҽшең Һарун Мин биргҽн могҗизалар белҽн 

Фиргаунне вҽ аның кавемен хак дингҽ ҿндҽргҽ барыгыз вҽ Минем зекеремдҽ 

иренмҽгез! 

20|43|Вҽгазьлҽр ҿчен икегез Фиргаунгҽ барыгыз, чҿнки ул чиктҽн тыш азды. 

20|44|Фиргавенга йомшак яхшы сүзлҽр сҿйлҽгез шаять вҽгазлҽнер яки Аллаһ 

ґҽзабыннан куркыр. 

20|45|Ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, без куркабыз Фиргаун ашыгып безгҽ ґҽзаб 

бирер яки явыз эшне эшлҽвен арттырыр" – дип. 

20|46|Аллаһ ҽйтте: "Ий Муса, курыкмагыз, ҽлбҽттҽ, мин сезнең белҽн, 

Фиргаунгҽ сҿйлҽгҽн сүзлҽрегезне ишетҽмен һҽм күрҽмен, сезне саклармын. 

20|47|Барыгыз ул Фиргаунгҽ вҽ ҽйтегез: "Без икебез дҽ сине хак дингҽ 

ҿндҽү ҿчен җибҽрелгҽн Раббыңның пҽйгамбҽрлҽребез. Ягькуб балаларын 

безнең, белҽн җибҽр аларны тҿрлечҽ ґҽзаблама. Без сиңа Раббыбыз 

тарафыннан күндерелгҽн рҽсүллҽр икҽнлегебезгҽ могҗизалар белҽн килдек, 

Аллаһуның сҽламе без күрсҽткҽн хак юлга кергҽн кешелҽргҽдер. 

20|48|Дҿреслектҽ Аллаһ ґҽзабы пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотып, хаклыктан баш 

тарткан кешелҽргҽ, дип безгҽ Аллаһудан вҽхий килде. 

20|49|Фиргаун ҽйтте: "Ий Муса! Сезнең Раббыгыз кем?" 

20|50|Муса ҽйтте: Безнең Раббыбыз үзе халык кылган мҽхлукларына 

һҽрнҽрсҽне бирде, соңра үзе биргҽн нҽрсҽлҽрдҽн файдаланырга кешелҽргҽ юл 

күрсҽтте, Ислам диненҽ дҽ юл күрсҽтте. 

20|51|Фиргаун ҽйтте: "Ҽүвҽлдҽ үлеп киткҽн кешелҽрнең хҽллҽре ничек, алар 

икенче дҿнья ҿчен гыйбадҽт кылалар иде". 

20|52|Муса ҽйтте: "Аларның хҽллҽрен белмҽк Аллаһ хозурындадыр, Лҽүхүл 

мҽхфузда язылмыш. Минем Раббым сүзендҽ вҽ эшендҽ һич хаталанмый, һҽм һич 

нҽрсҽне онытмас. 

20|53|Ул Аллаһ җирне сезгҽ түшҽк кылды, җир ҿстендҽ сезгҽ юллар кылды, вҽ 

сезгҽ күктҽн яңгыр иңдерде. Аллаһ ҽйтте: "Яңгыр белҽн сезгҽ җирдҽн күп 

тҿрле үсемлеклҽр чыгардык. 

20|54|Без чыгарган ризыклардан яхшыларын ашагыз, вҽ хайваннарга яраклысын 

аларга ашатыгыз! Аллаһуның бу эшлҽрендҽ гакыл иялҽренҽ гыйбрҽтлҽр бар. 

20|55|Без сезне җирдҽн яраттык һҽм үтереп янҽ җиргҽ кайтарабыз, вҽ һҽм 

кыямҽт булганда икенче мҽртҽбҽ сезне җирдҽн чыгарабыз. 

20|56|Тҽхкыйк Без Фиргаунга могҗизаларыбызның барчасын күрсҽттек, Фиргаун 

Мусаны ялганга хисаплады вҽ аңа иман китерүдҽн баш тартты. 

20|57|Фиргаун ҽйтте: "Ий Муса, сихерең белҽн безне Мысыр җиреннҽн 

чыгарырга килдеңме? 

20|58|Ҽлбҽттҽ, без дҽ синең сихерең кеби сихер белҽн килербез, 

сихерлҽребезне күрсҽтү ҿчен бер урынга килергҽ безнең белҽн синең араңда 

вҽгъдҽ кыл, вҽгъдҽ ителгҽн урын һҽм вакыт ике якка да тигез булыр, 

вҽгъдҽбезгҽ без дҽ, сез дҽ хыйлафлык кылмыйк". 



20|59|Муса ҽйтте: "Җыелачак кҿн сезнең бҽйрҽм кҿнегез булсын, Мысыр халкы 

ул урынга тҿшкҽ хҽтле җыелсыннар." 

20|60|Фиргаун кавеменҽ кайтты вҽ хҽйлҽлҽрен кылды һҽм сихерчелҽрдҽн 

җыйды, соңра сихерчелҽре белҽн вҽгъдҽ ителгҽн урынга килде. 

20|61|Муса ҽйтте: "Сезгҽ һҽлакҽтлек вҽ ґҽзаб лязем, ялганны Аллаһуга 

ифтира кылмагыз, Аллаһ сезне үзенең ґҽзабы илҽ һҽлак итҽр". Аллаһуга 

ялганны ифтира итүче, шиксез, һҽлак булды. 

20|62|Фиргаунның сихерчелҽре Мусаның сүзлҽрен ишеткҽч, үзара ихтилаф 

кылыштылар, кайберлҽре бу сихерче сүзе түгел диделҽр, ҽгҽр Муса җиңсҽ, 

аңа иман китерербез дигҽн сүзлҽрен Фиргавеннҽн яшерделҽр. 

20|63|Фиргаунга ияргҽннҽре ҽйттелҽр: "Ошбу ике ир сихерчелҽрҽдер: алар 

сихерлҽре белҽн сезне җирегездҽн чыгарырга һҽм сезнең хак динегезне артка 

калдырып үзлҽренең динен ҿскҽ чыгаруны телилҽр. 

20|64|Фиргаун ҽйтте: "Муса белҽн Һарунга каршы һҽрбер хҽйлҽ вҽ 

сихерлҽрегезне җыегыз соңра саф булганыгыз хҽлдҽ килегез. Бүген Мусаны 

җиңгҽн кеше изге телҽгенҽ ирешер". 

20|65|Сихерчелҽр ҽйттелҽр: "Ий Муса син ҽүвҽл ташлыйсыңмы таягыңны яки 

ҽүвҽл без ташлыйкмы? 

20|66|Муса ҽйтте: "Бҽлки сез ҽүвҽл ташлагыз!" Сихерчелҽр җеплҽрен вҽ 

таякларын җиргҽ салгач, елан булып йҿри башладылар, бу еланнар Мусага 

йҿрүче тере еланнар булып хыял ителде, 

20|67|Муса шул вакытта күңелендҽ курку тойды. 

20|68|Ҽйттек: "Ий Муса, курыкма, син алардан ҿстенсең, алар җиңелер. 

20|69|Таягыңны җиргҽ ташла, аларның сихер белҽн елан итеп күрсҽткҽн 

җеплҽрен вҽ таякларын ашасын, аларның ясаган еланнары сихерченең 

хҽйлҽседер, сихерче кайда барса да, котылмас." Соңра Муса таягын җиргҽ 

ташлады һҽм Мусаның таягы сихерчелҽрнең бҿтен нҽрсҽлҽрен ашап бетерде. 

20|70|Мусаның таягы сихерчелҽрнең бҿтен нҽрсҽлҽрен ашап бетергҽч, 

сихерчелҽр, иман китерделҽр, тҽүбҽ итеп сҽҗдҽгҽ егылдылар һҽм: "Һарун 

белҽн Мусаның Раббысына иман китердек", – диделҽр. 

20|71|Фиргаун сихерчелҽргҽ ҽйтте: "Минем рҿхсҽтемнҽн башка Һарун вҽ 

Мусаның Раббысына иман китердегезме? Муса сезнең олугъларыгыздыр ки, 

сезгҽ сихер белемен ҿйрҽткҽн, ҽлбҽттҽ, мин сезнең уң кулыгызны вҽ сул 

аякларыгызны кисҽрмен вҽ сезне хҿрмҽ ботакларына асармын, шул вакытта 

белерсез минме яки Муханың Раббысымы катырак ґҽзаб итүче вҽ кайсыбызның 

ґҽзабы даими булыр". 

20|72|Иман китергҽн сихерчелҽр ҽйттелҽр: "Ий Фиргаун! Мусаның 

пҽйгамбҽрлегенҽ кҿчле дҽлил булган могҗизаны һҽм дҽ безне яратучы Аллаһны 

сиңа алыштырмыйбыз, Аллаһуга да вҽ Аның могҗизасына дҽ нык ышандык. Син 

безгҽ хҿкем ит, нҽрсҽ хҿкем итҽ торгансыңдыр, син тҽкҽбберлҽнеп бу 

дҿньяда гына хҿкем итҽ алырсың, ҽмма ахирҽттҽ хҿкем итҽ алмассың. 

20|73|Тҽхкыйк без Раббыбызга иман китердек, хаталарыбызны гафу итсен ҿчен 

дҽхи Мусага каршы синең тарафтан кҿчлҽнеп кылган сихеребезне гафу итсен 

ҿчен, бит Аллаһ сҽваб бирүдҽ хҽерле вҽ ґҽзаб кылуда даимрҽкдер. 

20|74|Берҽү кыямҽт кҿнне Раббысы хозурына имансыз яки күп гҿнаһ белҽн 

килсҽ, ҽлбҽттҽ, аңа җҽһҽннҽм булыр, ул анда үлмҽс һҽм файдалы тереклек тҽ 

булмас. 

20|75|Берҽү Раббысына изге гамҽллҽр кылганы хҽлдҽ камил иман белҽн барса, 

андый мҿэминнҽргҽ ахирҽттҽ бҿек дҽрҽҗҽлҽр булыр. 

20|76|Аларга Ґҽден исемле җҽннҽтнең агачлары астыннан елгалар агар, алар 

анда мҽңге калырлар. Ошбу мҿкафҽт үзен кҿфердҽн вҽ башка гҿнаһлардан 

пакьлаган кешелҽргҽдер. 

20|77|Тҽхкыйк Мусага вҽхий иттек, колларым Ягькуб балалары белҽн Мысыр 

җиреннҽн чыгып китегез, аларны үткҽрү ҿчен диңгезгҽ таягың белҽн сугып 



коры юл яса аларга. Фиргаунның артыгыздан җитүеннҽн курыкма һҽм дҽ диңгез 

кушылып батарбыз дип тҽ куркынма!" 

20|78|Фиргаун үзенең гаскҽрен алып, Мусаны тотарга артларыннан куа чыкты, 

атлы гаскҽре белҽн Муса артыннан коры юл белҽн диңгезгҽ керделҽр, диңгез 

кушылып һҽммҽсе һҽлак булдылар. 

20|79|Фиргавен үз кавемен аздырды, аларны туры юлга күндермҽде. 

20|80|Ий Ягькуб балалары, тҽхкыйк Без сезне дошманыгыз Фиргавеннҽн 

коткардык, вҽ Тур тавы янында Мусаның уң ягыннан сезгҽ Тҽүратны вҽгъдҽ 

иттек, вҽ сезгҽ ашарга күктҽн ширбҽт һҽм кош итен иңдердек. 

20|81|Без биргҽн ризыклардан яхшысын ашагыз, кҿфран нигъмҽт итеп гҿнаһ 

эшлҽүдҽ чиктҽн узмагыз, югыйсҽ, сезгҽ ачуым тияр, берҽүгҽ Минем ачуым 

иңсҽ, тҽхкыйк ул кеше һҽлак булды. 

20|82|Тҽүбҽ итеп иман китергҽн вҽ Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылган, 

соңра туры юлга күнелеп үлгҽнче хак юлда таза торган кешелҽрне Мин, 

ҽлбҽттҽ, ярлыкаучымын. 

20|83|Аллаһ ҽйтте: "Ий Муса, кавемеңне калдырып ялгыз килергҽ сине нҽрсҽ 

ашыктырды?" Чҿнки Муса Тур тавына барганда үзе белҽн 70 кеше алган иде, 

тауга җиткҽндҽ аларны арттарак калдырып үзе алданрак барды. 

20|84|Муса ҽйтте: "Алар минем эземнҽн килделҽр, ҽмма мин үзем, йҽ Рабби, 

Синең ризалыгыңны эстҽп ашыктым". 

20|85|Аллаһ ҽйтте: "Ий Муса, син киткҽннҽн соң кавемеңне бҽлалҽндердек, 

Самири залим бозауга табындырып аларны адаштырды". 

20|86|Муса кавеме эшлҽгҽн эш ҿчен кайгырып вҽ ачуланып, кавеме янына 

кайтты. Ҽйтте: "Ий кавемем Раббыгыз сезгҽ Тҽүрат бирҽм дип яхшы вҽгъдҽ 

кылды түгелме? Мин сезгҽ кырык кҿннҽн кайтам дип вҽгъдҽ биреп киттем, ҽйҽ 

сезгҽ шул кырык кҿн бик озын вакыт булдымы? Яки Аллаһуның ачуы вҽ ґҽзабы 

иңүен телҽдегезме? Тҽхкыйк Аллаһуга гына гыйбадҽт кылырбыз дип миңа 

биргҽн вҽгъдҽгезгҽ хыйлафлык кылдыгыз. 

20|87|Кавеме ҽйтте: "Без синең вҽгъдҽңҽ үз ихтыярыбыз илҽ хыйлафлык 

кылмадык, лҽкин Мысырдан чыккан вакытыбызда Мысыр хатыннарының бизҽк 

ҽйберлҽрен алган идек, ул бизҽклҽрне һҽммҽсен утка салып эреттек, Самири 

дҽ Җҽбраил атының эзеннҽн алган туфракны утка салды. 

20|88|Һҽм Самири шул эрегҽн бизҽклҽрдҽн бозау чыгарды, ул бозау сурҽтендҽ 

бозау тавышы бар иде, һҽм Самири вҽ аның иярченнҽре ҽйттелҽр: "Менҽ бу 

сезнең вҽ Мусаның Илаһҽседер", – дип бозауга гыйбадҽт кыла башладылар, 

һҽм: "Муса бозауның үзенең Илаһҽсе икҽнлеген онытты, тауга Илаһҽ эзлҽп 

китте", – диделҽр. 

20|89|Аллаһ ҽйтҽ: "Ҽйҽ алар белмилҽрме бу бозау, аларга һичнҽрсҽ 

сҿйлҽмҽс, ҽгҽр бозауның үзенҽ сҿйлҽсҽлҽр, җавап бирмҽс, вҽ аларга файда 

китерергҽ дҽ, зарар китерергҽ дҽ кадир булмас." 

20|90|Муса таудан кайтмас борын Һарун ҽйткҽн иде: "Ий кавемем, сез ошбу 

бозау белҽн бҽлалҽндегез, зинһар аңа гыйбадҽт итмҽгез, хакыйкатьтҽ сезнең 

Раббыгыз – рҽхмҽт иясе Аллаһу тҽгалҽдер, миңа иярегез вҽ минем ҽмеремҽ 

итагать итегез!" 

20|91|Кавеме Һарунга ҽйттелҽр: "Муса кайткангача бозауга гыйбадҽт кылудан 

туктамабыз". 

20|92|Муса, кайткач, Һарунга ҽйтте: "Ий Һарун, кавемең бозауга табынып 

азган вакытта. 

20|93|Миңа иярүдҽн сине нҽрсҽ тыйды? Югыйсҽ минем ҽмеремҽ карыштыңмы?" 

20|94|Муса ачуланды вҽ Һарунның сакалыннан тартты. Һарун ҽйтте: "Ий 

анамның угълы, сакалымнан тотмагыл һҽм башымнан да тотмагыл, алар минем 

сүземне тыңламадылар, ҽгҽр мин алар белҽн сугышсам яки аларны ташлап 

китсҽм, алар тҿрле фиркага бүленерлҽр дҽ, Ягькуб балаларын ник аердың дип 

ҽйтүеңнҽн һҽм минем сүземне тотмадың, дип ачулануыңнан курыктым". 



20|95|Муса Самиридҽн: "Ник бозау ясадың", – дип сорады. 

20|96|Самири ҽйтте: "Ягъкуб балалары күрмҽгҽн нҽрсҽне мин күрдем, Ул 

Җҽбраил фҽрештҽдер, аның атының аягы эзеннҽн бер уч туфрак алдым, ул 

туфракны утка эрегҽн бизҽклҽр ҿстенҽ ыргыттым да бозау булды, шулай 

эшлҽргҽ нҽфесем яхшы күрде." 

20|97|Муса Самиригҽ ҽйтте: "Бар, арабыздан кит, лҽкин һичкемгҽ катнаша 

алмассың һҽм сиңа һичкем килҽ алмас, дҿньядагы ґҽзабың ҿстенҽ ахирҽттҽ дҽ 

сиңа газап вҽгъдҽ ителгҽн ки, аннан котыла алмассың. Ий Самири, кара 

минем Илаһҽм дигҽн бозавыңны утта яндырабыз, соңра кҿлен күккҽ очырабыз! 

(Муса Самирине ком сахрҽсенҽ куып җибҽрҽ, шунда зҽхмҽтлҽнеп йҿреп һҽлак 

була.) 

20|98|Бҽлки борчагызның да гыйбадҽт кылырга тиешле булган Илаһҽгез Аллаһу 

тҽгалҽдер, Аңардан башка һичбер Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул үзе генҽ. Аның белеме 

һҽрнҽрсҽдҽн киң булып, вҿҗүдтҽ бар нҽрсҽне белеме эченҽ сыйдырды. 

20|99|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽнҽ шулай үткҽндҽге кавемнҽрнең хҽбҽрлҽрен сиңа 

укыйбыз. Тҽхкыйк Без сиңа үз хозурыбыздан Коръҽнне бирдек, ул Коръҽндҽ 

һҽрберсенең хҽбҽре бар. 

20|100|Берҽү Коръҽннҽн баш тартса, ҽлбҽттҽ, ул кеше кыямҽт кҿнендҽ каты 

ґҽзабны күтҽрер. 

20|101|Алар анда мҽңге калырлар, ул газап аларга кыямҽт кҿнне ни яман йҿк 

булыр. 

20|102|Кыямҽт кҿнне сурга ҿрелер, ул кҿндҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларны 

чагыр күзле итеп кубарырбыз. 

20|103|Алар үзара сҿйлҽшерлҽр, сез дҿньяда ун кҿн генҽ тордыгыз, дип. 

20|104|Без аларның ҽйткҽн сүзлҽрен белҽбез, бҽлки аларның гакылда 

камиллерҽклҽре ҽйтер: "Сез дҿньяда бер генҽ кҿн тордыгыз", – дип. 

20|105|Кыямҽт кҿнендҽ таулар ничек булыр, дип синнҽн сорыйлар. Ҽйт: "Ул 

кҿндҽ тауларны Раббым урыннарыннан кубарып кҿл кеби очырыр. 

20|106|Соңра ул җирне тигез кылыр, үлҽн үсми торган итеп. 

20|107|Ул җирдҽ чокыр һҽм калкулыкны күрмҽссең. 

20|108|Ул кҿндҽ кешелҽр, мҽхшҽр җиренҽ чакыручы Исрафил фҽрештҽгҽ 

иярерлҽр, ул чакыручыдан уңга-сулга борылу булмас, Аллаһудан куркып 

тавышлар йомшарыр, һҽм анда сҿйлҽшкҽн тавышны ишетмҽссең, мҽгҽр бик 

йомшак сҿйлҽшерлҽр, колакны сҿйлҽүчелҽрнең авызына терҽгҽн хҽлдҽ генҽ 

ишетелер. 

20|109|Ул кҿндҽ һичкемнең шҽфҽгате файда бирмҽс, мҽгҽр Аллаһ рҿхсҽт, 

биргҽн кешенеке генҽ һҽм дҿньяда вакытта хак сүзлҽрне сҿйлҽгҽне ҿчен 

Аллаһ аның сүзеннҽн разый булган кешенеке генҽ файда итҽр. 

20|110|Аллаһ, кешелҽрнең алларындагы эшлҽрен дҽ вҽ артларындагы эшлҽрен 

дҽ белҽдер, ҽмма кешелҽр, Аллаһуның үзен дҽ һҽм эшен дҽ белмҽслҽр. 

20|111|Ул кҿндҽ кешелҽрнең йҿзлҽре, һҽрвакыт тере вҽ һҽрвакыт барча вҿҗүд 

ҿстеннҽн каим булучы Аллаһуга хошугъ итҽрлҽр. Тҽхкыйк һҽлак булды, Коръҽн 

белҽн гамҽл итмичҽ золымны йҿклҽгҽн кеше. 

20|112|Берҽү мҿэмин хҽлендҽ изге гамҽллҽрдҽн кылса, ул кешегҽ гҿнаһын 

арттырып һҽм сҽвабын киметеп золым итү куркынычы булмас. 

20|113|Ҽнҽ шулай һҽрнҽрсҽне бҽян итүче Коръҽнне гарҽб телендҽ иңдердек вҽ 

ул Коръҽндҽ ґҽзаб белҽн куркытуны күп кабатладык кешелҽр ґҽзабтан куркып 

гҿнаһтан саклансыннар ҿчен яки ҽүвҽлге кавемнҽрнең хҽллҽрен бҽян итүче 

кҿчле вҽгазь булсын ҿчен. 

20|114|Аллаһу тҽгалҽ затында вҽ сыйфатында мҽхлуктан бҿек булды, Ул 

һҽрнҽрсҽгҽ хаклык белҽн хуҗа булды, Җҽбраил вҽхийне укып тҽмам итмҽстҽн 

элек, онытырмын дип укырга ашыкма. Ягъни фҽрештҽ укыганда аның белҽн 

бергҽ укыма, бҽлки тыңлап тор. Дҽхи Раббым белемемне арттыр диген! 



20|115|Минем гаһедемне беренче буларак Адҽм г-м бозды, бу агачтан ашама, 

дип, аңа ҽмер итмеш идек, лҽкин ул Безнең ҽмерне онытты, Без тыйган эштҽн 

тыелырга аңарга сабырлык куҽтен тапмадык. 

20|116|Фҽрештҽлҽргҽ, хҿрмҽт йҿзеннҽн Адҽмгҽ сҽҗдҽ кылыгыз дип ҽйткҽн 

вакытыбызда фҽрештҽлҽр һҽммҽсе сҽҗдҽгҽ киттелҽр, мҽгҽр Иблис сҽҗдҽ 

кылмады, Аллаһ ҽмереннҽн баш тартты. 

20|117|Ҽйттек: "Ий Адҽм, ошбу Иблис, ҽлбҽттҽ, сиңа вҽ хатыныңа дошман, 

саклан, сезне җҽннҽттҽн чыгармасын, ҽгҽр җҽннҽттҽн чыксаң, күп авырлык 

чигҽрсең. 

20|118|Дҿреслектҽ сиңа җҽннҽттҽ ачлык вҽ ялангачлык юкдыр. 

20|119|Дҽхи син анда сусыз булмассың һҽм кояш кызуына пешмҽссең. 

20|120|Шайтан Адҽмгҽ вҽсвҽсҽ кылды вҽ ҽйтте: "Ий Адҽм, җҽннҽттҽ мҽңге 

калуга вҽ бетми торган байлыкка ия булуга сҽбҽпле җимешне сезгҽ 

күрсҽтимме" – дип хҽрам җимешне ашарга кызыктырды. 

20|121|Һҽм Адҽм һҽм Хҽва хҽрам җимешне ашадылар, дҽрхҽл ҿслҽреннҽн 

киемнҽре тҿшеп гаурҽтлҽре ачылды, бик ашыгып җҽннҽттҽге бер агач яфрагы 

белҽн гаурҽтлҽрен капларга тотындылар, шулай итеп Адҽм Раббысына гҿнаһлы 

булды, дошманының ялган сүзенҽ ияреп максатына ирешүдҽн коры калды. 

20|122|Соңра Раббысы тҽүбҽ иттереп үзенҽ якын итте вҽ тҽүбҽсен кабул итеп 

гҿнаһын гафу итте һҽм хаклыкка күндерде. 

20|123|Аллаһ Адҽм илҽ Иблискҽ ҽйтте: "Бер-берегезгҽ дошман булганыгыз 

хҽлдҽ җҽннҽттҽн чыгыгыз, ҽмма Миннҽн сезгҽ, ҽлбҽттҽ, туры юлга күндерүче 

китап килер, Минем Һидҽятемҽ ияргҽн кеше адашмас һҽм бозылып явызлардан 

булмас. 

20|124|Вҽ берҽү Минем китабым белҽн гамҽл кылудан вҽ Мин күрсҽткҽн туры 

юлдан барудан баш тартса, аңа һидҽятсез вҽ бҽхетсез тар тормыш булыр, 

кыямҽт кҿнендҽ Без ул кешене күзе һҽм күңеле сукыр хҽлдҽ кубарырбыз. 

20|125|Сукыр хҽлендҽ кубарылгач ҽйтте: "Йҽ Рабби мине ни ҿчен сукыр 

хҽлемдҽ кубардың, бит мин дҿньяда вакытымда күзле идем?" 

20|126|Аллаһ ҽйтер: "Ҽйе, эш син ҽйткҽнчҽдер, дҿньяда вакытыгызда Без 

сезгҽ күз, колак, тел һҽм гакыл биргҽн идек һҽм һҽрнҽрсҽне бҽян итүче 

китап иңдергҽн идек, лҽкин сез Безнең аятьлҽребезне оныттыгыз һич 

кирҽксенмҽдегез, Безнең аятьлҽребезне онытканың кеби, бүген җҽһҽннҽмдҽ 

калып онытылырсың. 

20|127|Нҽфесенҽ ияреп чиктҽн үтеп киткҽн һҽм Раббысының аятьлҽренҽ 

ышанмаган кешелҽргҽ дҽ шундый җҽза бирҽчҽкбез, ахирҽт ґҽзабы, ҽлбҽттҽ, 

дҿньяныкыннан катырак һҽм мҽңге калучырак. 

20|128|Ҽйҽ кешелҽргҽ Коръҽн бҽян итмҽдеме – ҽүвҽлгелҽрдҽн күпме ҿммҽтне 

һҽлак иттек, бит бүгенге кҽферлҽр Без һҽлак иткҽн кҽферлҽрнең җирлҽреннҽн 

үтеп йҿрилҽр, аларның шулай, Аллаһ ґҽзабы белҽн һҽлак булуларында, 

ҽлбҽттҽ, гакыл иялҽренҽ зур гыйбрҽт бар. 

20|129|Хҽзерге кҽферлҽргҽ ґҽзабны кичектерү белҽн Аллаһуның вҽгъдҽсе 

булмаса иде һҽм кыямҽт кҿне вҽ һҽркем үлҽчҽк кҿне билгелҽнмҽгҽн булса 

иде, ҽлбҽттҽ аларга ґҽзаб дҿньяда лязем булыр иде. 

20|130|Кҽферлҽрнең яман сүзлҽренҽ вҽ золымнарына сабыр ит һҽм Раббыңны 

мактап тҽсбихлҽр ҽйтеп намаз укыгыл кояш чыгудан элек, вҽ кояш баюдан 

элек вҽ кичке сҽгатьлҽрдҽ, ягъни ахшам, йҽстү намазларын укыгыл, вҽ кҿн 

тарафында, таң һҽм ҿйлҽ намазларын укыгыл, шаять Аллаһудан разый 

булырсың. 

20|131|Без кҽферлҽрне файдаландырган дҿнья байлыгына күзлҽреңне сузма, ул 

байлык дҿнья тереклегенең зиннҽте, аларга ул байлыкны сынар ҿчен бирҽбез, 

шҿкер итмҽсҽлҽр ґҽзаб кылыр ҿчен. Раббыңның сиңа хҽзерлҽгҽн ризыклары 

хҽерлерҽк һҽм мҽңгелегрҽк. 



20|132|Ий Мухҽммҽд г-м! Ҿй ҽһлеңне вҽ ҿммҽтеңне намаз укырга боер, ярлы 

булсаң да намаз уку, намазга ҿйрҽтү һҽм намазга боеру мҽшҽкатьлҽренҽ 

сабыр ит, Без синнҽн ризык сорамыйбыз, бҽлки Без сине үзебез 

ризыкландырабыз, бит эшнең ахырдагы уңышы вҽ шатлыгы тҽкъва кешелҽр 

ҿчендер. 

20|133|Мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Мухҽммҽд г-м үзенең пҽйгамбҽрлегенҽ дҽлалҽт 

итҽ торган берҽр могҗиза күрсҽтсҽ, ни булыр иде". Ҽйҽ аларга ҽүвҽлге 

китапларда ачык аятьлҽр вҽ могҗизалҽр килмҽдеме? 

20|134|Ҽгҽр кҽферлҽрне Коръҽн иңмҽс борын ґҽзаб белҽн һҽлак иткҽн булсак, 

ул вакытта ҽйтер иделҽр: "Ий Раббыбыз ҽгҽр безгҽ пҽйгамбҽр җибҽргҽн 

булсаң, үлеп хурлыкка вҽ түбҽнлеккҽ ирешмҽс борын, ҽлбҽттҽ, Синең 

аятьлҽреңҽ ияргҽн булыр идек". 

20|135|Ҽйт: "Барча кешелҽр эшлҽренең ахыр хҽлен кҿтмҽктҽлҽр, сез дҽ 

кҿтегез, ҽлбҽттҽ, тиздҽн белерсез туры вҽ хак юл кешелҽре кемнҽр икҽнен 

һҽм азгынлыктан чыгып хак юлга, ягъни Коръҽн юлына күнелгҽн кешелҽр 

кемнҽр икҽнен. 

21|1|Кешелҽргҽ Аллаһу хозурында булачак хисаб кҿннҽре якынлашты, лҽкин 

алар ул хисабтан гафлҽттҽлҽр, хисабны уйлаудан яки Коръҽн белҽн гамҽл 

кыйлып Аллаһуга җавап бирергҽ хҽзерлҽнүдҽн, баш тартмакталар. 

21|2|Алар Раббыларыннан азлап-азлап иңҽ торган Коръҽн аятьлҽрен 

ишетерлҽр, мҽгҽр ишетсҽлҽр дҽ уен-кҿлке юлы белҽн генҽ ишетерлҽр. 

21|3|Аятьлҽрнең мҽгънҽлҽрен уйлаудан күңеллҽре гафил булган хҽлдҽ, 

залимнҽр яшерен киңҽшлҽштелҽр һҽм ҽйттелҽр: "Мухҽммҽд г-м сезнең кеби бер 

ир генҽ, ҽйҽ сез аның сихеренҽ иярҽсезме вҽ сез аның сихырын күреп 

торасыз". 

21|4|Мухҽммҽд г-м ҽйтте: "Минем Раббым җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган сүзлҽрне 

белер, Ул сезнең сүзегезне ишетүче вҽ хҽлегезне белүче". 

21|5|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Ул Коръҽн Мухҽммҽднең тҿшендҽ саташып күргҽн 

нҽрсҽседер, бҽлки ул Коръҽнне үзеннҽн чыгарды да Аллаһудан дип ифтира 

кыйла, яки Мухҽммҽд шагыйрь булып Коръҽн дҽ аның шигыредер! Ул безгҽ 

пҽйгамбҽрлегенҽ могҗиза китерсен, ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽр китергҽн кеби". 

21|6|Бу кҽферлҽрдҽн элек һичбер шҽһҽр кешелҽре иман китермҽделҽр, Без 

аларны һҽлак иттек, ҽйҽ хҽзерге кҽферлҽр иман китерерлҽрме? 

21|7|Ий Мухҽммҽд г-м, синнҽн элек тҽ пҽйгамбҽр итеп ирлҽрне генҽ 

җибҽрдек, аларга аятьлҽребезне вҽхий итҽдер идек, белгҽн кешелҽрдҽн 

сорагыз, ҽгҽр белмҽсҽгез! 

21|8|Ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽрне дҽ ашамый торган тҽнле кылмадык һҽм дҿньяда 

мҽңге кала торган да булмадылар. 

21|9|Соңра аларга биргҽн вҽгъдҽбезне дҿрес үтҽдек, вҽ ул пҽйгамбҽрлҽрне 

һҽм үзебез телҽгҽн мҿэминнҽрне коткардык, чиктҽн үтүче мҿшриклҽрне һҽлак 

иттек. 

21|10|Тҽхкыйк Без сезгҽ, ий кешелҽр, Коръҽн иңдердек, зекерегез, 

вҽгазегез, иманыгыз һҽм динегез шул Коръҽндҽдер – ҽллҽ аңламыйсызмы? 

Аңлаган булсагыз кабул итҽр идегез. 

21|11|Күпме шҽһҽрне һҽлак иттек, кешелҽре имансыз залим иделҽр, алар 

урынына икенче кешелҽрне урынлаштырдык. 

21|12|Ул залимнҽр Безнең ґҽзабны күргҽч, шҽһҽрлҽреннҽн ашыгып качарлар. 

21|13|Фҽрештҽлҽр ҽйтте: "Качмагыз, кайтыгыз бирелгҽн нигъмҽтлҽрегезгҽ вҽ 

тора торган ҿйлҽрегезгҽ, ҽлбҽттҽ, барча эшлҽрегездҽн соралмыш булсагыз." 

21|14|Ґҽзаб тоткач ҽйтерлҽр: "Вҽй безгҽ үкенеч вҽ һҽлаклек, чҿнки без 

залимнҽр булдык. 

21|15|Алар һҽлак булдык дип ҽйтүдҽн һич туктамаслар хҽтта Без аларны 

үрелеп оешкан иген кеби кылганыбызгача янып сүнгҽн күмер кеби үлгҽннҽре 

хҽлдҽ. 



21|16|Без җир вҽ күкне һҽм араларында булган нҽрсҽлҽрне, уйнап бушка гына 

тҿземҽдек. 

21|17|Ҽгҽр бушка уйнап тҿзүне дҿрес дип тапсак, ҽлбҽттҽ, үзебездҽн уен 

итеп тҿзегҽн булыр идек, лҽкин уйнап эшлҽмибез. 

21|18|Бҽлки дҿреслекне ялганнан ҿстен кылырбыз, дҿреслек ялганны бетерер 

шул вакытта күрерсең, дҿреслек янында ялган булмас, Аллаһуга ялганны 

ифтира кылганыгыз ҿчен сезгҽ – каты ґҽзаб булыр. 

21|19|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган затлар Аллаһ мҽхлукларыдыр, дҽхи Аның 

хозурында булган фҽрештҽлҽр, Аллаһуга гыйбадҽт кылудан тҽкҽбберлҽнмҽслҽр 

һҽм ялыкмаслар. 

21|20|Кичҽ вҽ кҿндез Аллаһуны мактап тҽсбих ҽйтерлҽр, алар һич тҽ 

арымаслар. 

21|21|Ҽйҽ ул мҿшриклҽр, җирдҽн чыккан алтын, кҿмешлҽрдҽн үзлҽренҽ Илаһҽ 

ясадылармы, ул Илаһҽлҽр үлеклҽрне тергезерлҽр. Аллаһ бу сүзне кҽферлҽрне 

хурлап ҽйтте. Җансыз нҽрсҽ үлекне тергезҽ аламы? 

21|22|Ҽгҽр Аллаһудан башка тагын бер Аллаһ булса иде, ҽлбҽттҽ, җир вҽ күк 

бозылыр иде. Ґҽрешнең Раббысы булган – Аллаһ, мҿшриклҽр ифтира кылган 

сыйфатлардан бик пакь. 

21|23|Аллаһ, үзенең эшлҽгҽн эшлҽреннҽн соралмас, ҽмма кешелҽр эшлҽгҽн 

эшлҽреннҽн соралырлар. 

21|24|Ҽйҽ алар Аллаһудан башка бернҽрсҽне Илаһҽ тоттылармы? Бу эшегез 

дҿрес булса, дҽлилегезне китерегез диген! Бу Коръҽн минем белҽн бергҽ 

булган ҿммҽтемнең, китабының хҽерлеседер вҽ элекке ҿммҽтнең китабының 

хҽерлеседер диген! Бҽлки кешелҽрнең күбрҽге Коръҽннең дҿреслеген 

белмилҽр, шуның ҿчен Коръҽн белҽн гамҽл кылудан баш тарталар. 

21|25|Ий Мухҽммҽд г-м, синнҽн элек җибҽрелмҽдек рҽсүллҽрдҽн, мҽгҽр 

җибҽрсҽк, аларга вҽхий иңдердек: "Дҿреслектҽ Миннҽн башка гыйбадҽт 

кыйлырга яраклы һичбер Илаһҽ юк, мҽгҽр Мин үзем генҽ, Миңа гына гыйбадҽт 

кыйлыгыз! 

21|26|Мҿшриклҽр, Аллаһ бала тудырды диделҽр. Аллаһ, бала тудыру 

кимчелегеннҽн ниһаять пакь! Бҽлки фҽрештҽлҽр, Аллаһуның хҿрмҽтле 

колларыдыр. 

21|27|Ул фҽрештҽлҽр, һич Аллаһ белҽн сүз яраштырмаслар вҽ алар Аллаһ 

ҽмере буенча эш кылырлар. 

21|28|Аллаһ, кешелҽрнең үткҽндҽге эшлҽгҽн эшлҽрен вҽ килҽчҽктҽ эшлҽячҽк 

эшлҽрен белер, һҽм фҽрештҽлҽрнең алларындагы вҽ артларындагы эшлҽрен 

белер, ул фҽрештҽлҽр шҽфҽгать итмҽслҽр, мҽгҽр Аллаһ риза булган кешегҽ 

генҽ шҽфҽгать итҽрлҽр, шулай булса да Аллаһудан куркып түбҽнчелек 

кылучылардыр. 

21|29|Фҽрештҽлҽрдҽн берсе ҽйтсҽ: "Аллаһудан башка мин Илаһҽ", – дип. Аны 

җҽһҽннҽм белҽн җҽзаларбыз, залимнҽрне дҽ ҽнҽ шулай ґҽзаб кылырбыз. 

21|30|Ҽйҽ кҽферлҽргҽ белдерелмҽдеме, җир һҽм күклҽр бергҽ кушылган 

иделҽр, Без аларны аердык вҽ һҽр терек мҽхлукны судан халык кылдык. Инде 

шуларны белеп тҽ иман китермилҽрме? 

21|31|Дҽхи Без җир ҿстеңдҽ басып торган тауларны кыйлдык, аның белҽн җир 

селкенмҽсен ҿчен вҽ ул тауларда киң юллар кыйлдык, кешелҽр барасы 

җирлҽренҽ барсыннар ҿчен. 

21|32|Без күкне түшҽдек мҽхкҽм сакланмыш түбҽ итеп, кҽферлҽр исҽ күкнең 

тҿзелү могҗизасыннан баш тарталар. 

21|33|Ул – Аллаһ, кичне вҽ кҿндезне һҽм кояшны вҽ айны яратты, кояш, ай 

вҽ йолдызлар һава бушлыгында йҿзеп йҿрерлҽр. 

21|34|Дҿньяда синнҽн элек һичкемне мҽңге калучы кылмадык, ҽйҽ син үлеп тҽ 

имансызлар ҽллҽ мҽңге калырлармы? 



21|35|Барча кеше үлем ачысын татучыдыр, Без сезне сырхау, ачлык кеби 

яманлык илҽ вҽ сҽламҽтлек, байлык кеби яхшылык белҽн сыныйбыз, яки саваб 

белҽн гҿнаһ арасында сезне сыныйбыз, боларны сезгҽ фетнҽ кылып сынау 

йҿзеннҽн, соңра хҿкем ителергҽ Безгҽ кайтырсыз. 

21|36|Ий Мухҽммҽд г-м, сине кҽферлҽр күрсҽлҽр, мҽсхҽрҽ итеп: "Шушы ирме 

сезнең сынымнарыгызны гаеплҽп зекер итүче", – дилҽр. Ҽ үзлҽре Аллаһ 

зекерен вҽ вҽгазен инкяр итҽлҽр. 

21|37|Кеше ашыгучан булып халык ителде! Ий мҿшриклҽр ґҽзабыбызны сезгҽ 

бик тиз күрсҽтербез, "ґҽзаб булса тизрҽк булсын" – дип мине ґҽзабка 

ашыктырмагыз! 

21|38|Кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Вҽгъдҽ ителгҽн кыямҽт кайчан була, хҽбҽр 

бирегез, ҽгҽр вҽгъдҽгез дҿрес булса". 

21|39|Кҽферлҽрнең йҿзлҽреннҽн вҽ аркаларыннан җҽһҽннҽм утының китмҽячҽген 

һҽм уттан котылырга ярдҽмче да табылмаячагын дҿньяда вакытта белсҽлҽр, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһуга каршы сүз ҽйтмҽслҽр иде һҽм Аллаһуның ҽмереннҽн чыкмас 

иделҽр. 

21|40|Бҽлки кыямҽт искҽрмҽстҽн килер, аларны хҽйран калдырыр һҽм кыямҽтне 

кире җибҽрергҽ кадир булмаслар, һҽм аларга аз гына да вакыт бирелмҽс. 

21|41|Ий Мухҽммҽд г-м, синнҽн алдагы пҽйгамбҽрлҽр дҽ, кҽферлҽр тарафыннан 

мҽсхҽрҽ ителделҽр, ул кҽферлҽрдҽн пҽйгамбҽрлҽрне мҽсхҽрҽ итүчелҽренҽ 

Аллаһуның рисвай итүче ґҽзабы иреште. 

21|42|Аларга ҽйт: "Кичен вҽ кҿндез Аллаһ ґҽзабыннан сезне кем саклый, 

ҽгҽр ґҽзабын җибҽрсҽ сезне кем коткарыр? Бҽлки алар Раббыларының 

вҽгазеннҽн баш тартучылардыр. 

21|43|Ҽйҽ аларның Безнең ґҽзабыбыздан саклый торган Бездҽн башка 

Илаһҽлҽре бармы? Бҽлки аларның Илаһҽ дигҽннҽре үзен сакларга да кҿче 

җитмидер һҽм алар Бездҽн котыла алмаслар. 

21|44|Бҽлки ул кҽферлҽрне вҽ аталарын бу дҿньяда файдаландырдык, хҽтта 

гомерлҽре озын булды. Ҽйҽ алар күрмилҽрме кҽферлҽрнең җирен мҿселманнар 

кулы белҽн алып, җирлҽрен киметҽбез, мҿселманнарныкын арттырабыз. Ҽйҽ 

алармы Аллаһны җиңүче?" 

21|45|Ҽйт: "Мина Аллаһудан иңдерелгҽн Коръҽн аятьлҽре белҽн сезне 

куркытырмын, лҽкин Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытылган чакта, минем иманга 

чакыруымны саңгырау кеше ишетмҽс. 

21|46|Ҽгҽр аларны Раббыңның ґҽзабыннан аз гынасы тотса, ҽлбҽттҽ ҽйтерлҽр 

иде: "Вҽй безгҽ һҽлакҽтлек килде, чҿнки без шиксез залим булдык", – дип. 

21|47|Кыямҽт кҿне ҿчен Без гадел үлчҽүне куярбыз, савабы киметелеп яки 

гҿнаһы арттырылып, һичкемгҽ золым итү булмас, гҽрчҽ яхшылыгы горчич 

орлыгы хҽтле генҽ булса да аны үлчҽүгҽ куярбыз. Хисаб итеп җҽза бирмҽк 

ҿчен Мин җитҽрмен! 

21|48|Тҽхкыйк Без Муса илҽ Һарунга хак белҽн батыл арасын аеручы китап 

бирдек, вҽ наданлык караңгылыгында белем бирдек, вҽ Аллаһудан куркучы 

тҽкъваларга ул китапны вҽгазь итеп бирдек. 

21|49|Алар күрмичҽ күргҽн кеби Аллаһудан куркалар, вҽ алар кыямҽттҽн дҽ 

тетрҽп куркучылардыр. 

21|50|Вҽ ошбу Коръҽн кешелҽр мохтаҗ булган нҽрсҽлҽрне ачык бҽян итүчедер, 

кешелҽр ҿчен күп хҽерледер, аны Мухҽммҽд г-мгҽ иңдердек. Ҽйҽ сез 

имансызлар Коръҽнне инкяр итҽсезме? 

21|51|Тҽхкыйк Ибраһим г-мгҽ бҽлагатькҽ ирешмҽс борын ук файда белҽн 

зарарны аерырлык белем бирдек, аңа биргҽн нҽрсҽбезгҽ аның ҽһел икҽнен 

белер идек. 

21|52|Атасына вҽ кавеменҽ ҽйтте: "Сез бик нык бирелеп даим гыйбадҽт 

кылган бу сурҽтлҽр, алар нҽрсҽ". 



21|53|Ҽйттелҽр: "Аталарыбызны шул сурҽтлҽргҽ гыйбадҽт кылучылар таптык, 

без дҽ шул сурҽтлҽргҽ гыйбадҽт кылабыз". 

21|54|Ибраһим ҽйтте: "Тҽхкыйк сез үзегез вҽ аталарыгыз ачык адашуда 

булдыгыз". 

21|55|Ҽйттелҽр: "Аталарыбыз адашкан булса, ҽйҽ син хак юл белҽн килдеңме 

яки бу сүзлҽреңне безгҽ уйнап сҿйлисеңме?" 

21|56|Ибраһим ҽйтте: "Бҽлки сезнең Раббыгыз – җир вҽ күклҽр Раббысыдыр, 

Ул җир, күклҽрне халык кылды, бу эшлҽрнең хаклыгына мин – 

шаһитларданмын". 

21|57|Аллаһ исеме илҽ ант итеп, ҽйтҽм сынымнарыгызны җимерермен, сез алар 

яныннан киткҽн вакытыгызда. 

21|58|Мҿшриклҽр китеп беткҽч, Ибраһим балта белҽн тҽрелҽрен ваклады, 

мҽгҽр бер зур тҽрене калдырды, мҿшриклҽр килгҽч, кем ватканын шул тҽредҽн 

сорасыннар ҿчен. 

21|59|Мҿшриклҽр килеп күргҽч ҽйттелҽр: "Безнең Илаһҽлҽребезгҽ бу 

ҽдҽпсезлекне кем кылды? Тҽхкыйк ул кеше, залимнҽрдҽн". 

21|60|Ҽйттелҽр: "Бер егетне ишеттек ул, безнең Аллаларыбызны ґҽеплҽп 

сҿйли иде, ул егеткҽ Ибраһим дип ҽйтелҽ". 

21|61|Намруд вҽ башкалары ҽйттелҽр: "Ул Ибраһимме тотып китерегез кешелҽр 

күз алдына – шаять күргҽн кешелҽр шҽһадҽт бирерлҽр". 

21|62|Ҽйттелҽр: "Ий Ибраһим, безнең Илаһҽлҽребезгҽ бу эшне син эшлҽдеңме? 

21|63|Ибраһим ҽйтте: "Бҽлки бу эшне ошбу зур тҽрегез эшлҽде, үзен 

калдырып кечкенҽ тҽрелҽргҽ гыйбадҽт кылганыгыз ҿчен хурланмышдыр, инде 

ватылган тҽрелҽрдҽн сорагыз, ҽгҽр алар сҿйлҽшҽ торган булсалар". 

21|64|Намруд вҽ кавеме гакыл, фикерлҽренҽ кайтып уйлап тордылар, һҽм бер-

берсенҽ ҽйттелҽр: "Ошбу сҿйлҽшми торган нҽрсҽлҽргҽ гыйбадҽт кылып сез 

залим булдыгыз". 

21|65|Соңра дҽлиллҽре булмагач, оялып Ибраһим алдында башларын иделҽр, 

һҽм ҽйттелҽр: "Тҽхкыйк белҽсең, безнең тҽрелҽребез сҿйлҽшмилҽр, алардан 

ничек сорыйк?" 

21|66|Ибраһим ҽйтте: "Ҽйҽ сез Аллаһудан башка файда итҽргҽ дҽ, зарар 

итҽргҽ дҽ кече җитмҽгҽн нҽрсҽлҽргҽ гыйбадҽт кыйласызмы? 

21|67|Сезгҽ һҽм Аллаһудан башка гыйбадҽт кылган нҽрсҽлҽрегезгҽ – 

кабахҽтлекдер! Шуны да аңламыйсызмы? 

21|68|Ачулары кабарып Намруд вҽ кавеме ҽйттелҽр: "Ул Ибраһимне утка салып 

яндырыгыз, ҽгҽр үзегезнең тҽрелҽрегездҽн ярдҽм сорый торган булсагыз, 

Ибраһимне яндырырга алардан ярдҽм сорагыз! 

21|69|Ибраһимне тау хҽтле утка ыргыттылар, Ибраһим дҿнья утыннан 

курыкмады, күңеле тыныч булды. Ҽйттек: "Ий ут, Ибраһимгҽ салкын бул, һем 

салкынлык белҽн дҽ зарар тидермҽ", – дип. 

21|70|Алар Ибраһимгҽ мҽкер вҽ зарар телҽделҽр. Һҽм Без аларны 

хҽсрҽтлҽндерүчелҽрдҽн кылдык. "Күпме генҽ кҿч куйсалар да максатларына 

ирешҽ алмадылар, бҿтен кҿчлҽре җилгҽ очты". 

21|71|Ибраһим белҽн Лутны үзебез бҿтен галҽм ҿчен бҽрҽкҽтле кыйлган Шам 

җиренҽ күчереп залим кавемнҽреннҽн коткардык. 

21|72|Ибраһимгҽ Исхак илҽ Ягъкубны бүлҽк итеп бирдек, вҽ барчаларын 

изгелҽр кылдык. 

21|73|Аларны ҽмеребез белҽн кешелҽрне хак дингҽ күндерүче Имамнар кылдык 

һҽм аларга хҽерле эшлҽрне вҽхий кылдык, вҽ намаз укуны, зҽкят бирүне 

вҽхий иттек, вҽ алар Безгҽ генҽ ихлас гыйбадҽт кылучы булдылар. 

21|74|Дҽхи Лут г-мгҽ хикмҽт вҽ белем бирдек вҽ аны кабахҽт вҽ нҽҗес 

эшлҽрне эшлҽүче Садум кавеменнҽн коткардык, тҽхкыйк алар яман холыклы 

фҽсыйк кавем иделҽр. 

21|75|Вҽ Лутны рҽхмҽтебезгҽ керттек, ҽлбҽттҽ ул изге кешелҽрдҽндер. 



21|76|Вҽ Нухны рҽхмҽтебезгҽ керттек, ул Луттан элек кавеменең, һҽлак 

булуы ҿчен дога кылды, догасын кабул иттек вҽ үзен һҽм аңа ияргҽн 

мҿселманнарны олугъ туфаннан коткардык. 

21|77|Вҽ аятьлҽребезне ялган диюче кҽферлҽр зарарыннан сакланырга ярдҽм 

бирдек, ул кҽферлҽр бик явыз кавем иделҽр, шуның ҿчен һҽммҽсен туфанга 

батырып һҽлак иттек. 

21|78|Вҽ Дауд илҽ Сҿлҽйманны дҽ хҽтерлҽгез, бер кешенең игенен башка 

кешенең куйлары кич белҽн кереп, ашап вҽ таптап юкка чыгарган иделҽр, шул 

хакта алар икесе хҿкем иттелҽр, вҽ Без аларның хҿкемнҽренҽ шаһит булдык. 

21|79|Иген хакында дҿрес хҿкем итүне Сҿлҽйманга аңлаттык. Дауд, тапталган 

иген бҽрабҽренҽ иген хуҗасына куйларны бирергҽ хҿкем итте. Бу вакытта 

Сҿлҽйман 13 яшендҽ иде, атасы Даудның хҿкеменҽ риза булмыйча, бу хҿкемнҽн 

яхшырак хҿкем бар диде. Ул ҽйтте: "Куйлар вакытлыча иген хуҗасына 

бирелсен, иген хуҗасы куйларның сҿтеннҽн вҽ йоннарыннан файдаланып 

торсын. Ҽ куйлар хуҗасы, җирне эшкҽртеп иген чҽчеп үстереп бирсен, аннары 

куйларын кайтарып алыр", – дип. Аларга һҽр икесенҽ файдалы белем вҽ 

шҽригать хҿкемнҽрен бирдек, вҽ Даудка тауларны һҽм кошларны иярттек, Дауд 

белҽн бергҽ тҽсбих ҽйтерлҽр иде. Вҽ Без бу ҽйтелгҽннҽрне барын да 

эшлҽдек. 

21|80|Вҽ Даудка сезнең ҿчен сугыш киемнҽрен тегергҽ ҿйрҽттек, ул киемнҽр 

белҽн сезне кылыч зарарыннан сакламак ҿчен. Ҽйҽ сез шуның ҿчен шҿкер 

итҽсезме? 

21|81|Вҽ Сҿлҽйманга каты искүче җилне ихтыяр иттек, ул җил Сҿлҽйманны 

күтҽреп, аның ҽмере белҽн Без бҽрҽкҽтле кылган җиргҽ барыр булды. Без һҽр 

нҽрсҽне белүче булдык. 

21|82|Дҽхи Сҿлҽйманга шайтаннарны итагать иттердек, диңгезгҽ чумып җҽүһҽр 

ташларын чыгара торганнарын вҽ диңгезгҽ чумудан башка да эшлҽрне белҽлҽр 

иде. Вҽ Без аларны карап тордык Сҿлҽйманга итагать итсеннҽр ҿчен. 

21|83|Вҽ Ҽййубне дҽ хҽтерлҽгез, Ул Раббысына дога кылды: "Ий Раббым мине 

сырхау вҽ катылык тотты, вҽ Син рҽхмҽт итүчелҽрнең иң рҽхимлесе, миңа да 

рҽхмҽт ит". 

21|84|Без аның догасын кабул иттек вҽ аңарда булган сырхау һҽм бҽлане 

җибҽрдек вҽ анар ҿй ҽһеллҽрен кайтарып бирдек, вҽ балаларын, малларын ике 

ҿлеш арттырып бирдек үз хозурымыздан рҽхмҽт йҿзеннҽн, вҽ Аллаһ колларына 

гыйбрҽт булсын ҿчен. 

21|85|Вҽ Исмагыйлне, вҽ Идрисне, вҽ Зүл-кифелне хҽтерлҽгез, боларның 

барчасы бҽла-казаларга сабыр итүчелҽрдҽн иде. 

21|86|Без аларны рҽхмҽтебезгҽ керттек, чҿнки алар чын изгелҽрдҽн иделҽр. 

21|87|Йунусны да хҽтерлҽгез, ачуланып кавеменнҽн аерылып китте, ул уйлады 

кавемен ташлап киткҽн ҿчен Безнең аңа хҿкем булмас дип. Ул караңгыда яки 

балык эчендҽ дога кылып ҽйтте: "Йҽ Аллаһ синнҽн башка һич Илаһҽ юк, мҽгҽр 

син генҽ, Сине һҽр кимчелектҽн пакь дип белҽмен, Синең рҿхсҽтеңнҽн башка 

кавемемне ташлап китүем белҽн үземҽ золым итүчелҽрдҽн булдым". 

21|88|Аның догасын кабул иттек, вҽ аны кайгысыннан коткардык, ҽнҽ шулай 

мҿэминнҽрне коткарабыз. 

21|89|Вҽ Зҽкҽрьяне дҽ хҽтерлҽгез, Раббысына дога кылып ҽйтте: "Йҽ Рабби 

мине баласыз ялгыз калдырма, бит Син варисларның иң хҽерлесесең!" 

21|90|Аның догасын кабул иттек, вҽ аңа Яхъяны бирдек, вҽ аның хатыны бала 

тудырмый торган иде, тудыра торган кылдык, алар яхшы эшлҽргҽ ашыгучы 

булдылар, вҽ Безнең хозурымызда булган сҽвабка кызыгып һҽм куркып дога 

кылалар иде, һҽм Бездҽн даим куркучы булдылар. 

21|91|Дҽхи фҽреҗене саклаучы хҽзрҽт Мҽрьямне хҽтерлҽгез, Җҽбраилне 

җибҽреп җиңеннҽн ҿрдердек, һҽм Гыйсага йҿкле булды, вҽ Мҽрьямне һҽм угълы 

Гыйсаны бҿтен галҽмгҽ могҗиза кылдык. 



21|92|Ий мҿселманнар ошбу Ислам миллҽте бер шҽригать булганы хҽлдҽ сезнең 

динегездер, тҿрле юлга бүленмҽгез, вҽ Мин сезнең Раббыгызмын, Миңа гына 

гыйбадҽт кылыгыз! 

21|93|Аллаһудан курыкмаган кешелҽр, тҿрле мҽзһҽблҽргҽ бүленделҽр, бит 

барчалары да ахирҽттҽ җаваб бирер ҿчен Миңа кайтырлар. 

21|94|Берҽү мҿэмин булганы хҽлдҽ изге гамҽллҽр кылса, аның тырышып Аллаһ 

юлына кҿч куювына инкяр яки оныту булмас, аның кылган эшлҽрен ҽлбҽттҽ 

язарбыз. 

21|95|Без һҽлак иткҽн шҽһҽр кешелҽренең дҿньяга кайтмаклары хҽрамдыр. 

21|96|Хҽтта Йҽэҗүҗ вҽ Мҽэҗүҗнең диварлары ачылганга чаклы, вҽ алар 

барчасы һҽр югары урыннан мҽхшҽр җиренҽ килеп җыелырлар. 

21|97|Аллаһуның хак вҽгъдҽсе белҽн булган кыямҽт якынлашты, ул кҿндҽ 

куркуның катылыгыннан динсезлҽрнең күзлҽре йомылмыйча ачык булып калыр, 

вҽй безгҽ үкенеч тҽхкыйк бу кҿннең килүеннҽн гафил булдык, бҽлки Аллаһуга 

итагать итмичҽ залим булдык, диярлҽр. 

21|98|Аллаһ ҽйтер: "Ий мҿшриклҽр сез вҽ сынымнарыгыз һҽм шайтаннарыгыз, 

ҽлбҽттҽ, җҽһҽннҽм утыннарысыз, ул җҽһҽннҽмгҽ сез дҽ керерсез. 

21|99|Ҽгҽр сезнең гыйбадҽт сынымнарыгыз чыннан да Аллаһ булсалар ҽлбҽттҽ 

җҽһҽннҽмгҽ кермҽс иделҽр, мҿшриклҽр вҽ сынымлар һҽммҽсе җҽһҽннҽмдҽ мҽңге 

калучылардыр. 

21|100|Ут эчендҽ аларның сулаулары каты булыр, лҽкин алар анда үзлҽренең 

сулышларын вҽ башка тавышны ишетмҽслҽр чҿнки ут бик каты кайнар. 

21|101|Аллаһуга итагать иткҽн мҿэминнҽргҽ җҽннҽт шатландыруыбыз алдан 

булган иде, ул мҿэминнҽр җҽһҽннҽмнҽн ераклаштырылдылар. 

21|102|Алар җҽннҽткҽ кергҽннҽн соң җҽһҽннҽмдҽге яман тавышларны 

ишетмҽслҽр, алар җҽннҽттҽ нҽфеслҽре телҽгҽн нҽрсҽлҽрдҽн файдаланып анда 

мҽңге булырлар. 

21|103|Аларны олугъ сурның ҿрелмҽге кҿендермҽс, аларны фҽрештҽлҽр җҽннҽт 

ишегеннҽн каршы алып, Бу шатлыклы кҿн сезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн кҿн диярлҽр. 

21|104|Хҽтерлҽгез шул кҿнне, ул кҿндҽ күкне турарбыз фҽрештҽ кешелҽргҽ 

гамҽл дҽфтҽрлҽрен тураган кеби, Без ҽүвҽл башлап халык кылганыбыз кеби 

һҽр нҽрсҽне ҽүвҽлге сурҽтенҽ кайтарырбыз, бу Безнең ҿстебезгҽ алган хак 

вҽгъдҽбездер, тҽхкыйк Без вҽгъдҽбезне үтҽүче булдык. 

21|105|Тҽүрат соңында Даудның Зҽбурында яздык: "Дҿреслектҽ җҽннҽт җиренҽ 

Минем изге колларым варис булырлар", – дип. 

21|106|Дҿреслектҽ ошбу Коръҽндҽ гыйбадҽт кылучы кавем ҿчен җҽннҽткҽ 

керергҽ җитҽрлек дҽлиллҽр бар. 

21|107|Ий Мухҽммҽд г-м Без сине җибҽрмҽдек, мҽгҽр галҽмнҽргҽ рҽхмҽт ҿчен 

генҽ җибҽрдек. 

21|108|Ҽйт: "Миңа вҽхий ителде тҽхкыйк сезнең Илаһҽгез – ялгыз бер генҽ 

Аллаһ, ҽйҽ сез ихлас күңел белҽн Ул – Аллаһуга итагать итҽсезме? 

21|109|Ҽгҽр Аллаһуга итагать итүдҽн баш тартсалар, аларга ҽйт: "Мин сезгҽ 

Аллаһ хҿкемнҽрен барчагызга да бер тигез ирештердем, вҽгъдҽ ителгҽн 

кыямҽт кҿне якынмы яки еракмы дип сорыйсыз, мин үзем дҽ белмим кайчан 

булачагын. 

21|110|Аллаһ сезнең кычкырып сҿйлҽгҽн сүзлҽрегезне дҽ, яшереп сҿйлҽгҽн 

сүзлҽрегезне дҽ белҽ. 

21|111|Мин белмим, бҽлки кыямҽтнең вакыты яшерен булуы сезгҽ имтихандыр, 

вҽ ҽҗҽлегез җиткҽнче файдаланудыр. 

21|112|Мухҽммҽд г-м ҽйтте: "Йҽ Рабби, безнең белҽн кҽферлҽр арасын хаклык 

белҽн хҿкем ит! Безнең Раббыбыз – рҽхимледер, ий мҿшриклҽр, сез Аллаһуны 

тиешсез сыйфат белҽн сыйфатлавыгызны кире кайтару ҿчен Аллаһудан ярдҽм 

сораладыр. 



22|1|Ий кешелҽр, Раббыгыздан куркыгыз, Аңа гҿнаһлы булудан сакланыгыз! 

Дҿреслектҽ кыямҽт зҽлзҽлҽсе олугъ куркыныч эштер. 

22|2|Ул кҿнне күргҽн һҽр имезүче хатын имезҽ торган баласын онытыр, вҽ 

һҽр йҿкле хатын йҿген вакытсыз тҿшерер, вҽ ул кҿндҽ кешелҽрне исерек 

күрерсең, алар хҽмер эчеп исерек түгел, лҽкин Аллаһ ґҽзабы катыдыр, 

куркып гакыллары китҽр. 

22|3|Кайбер кешелҽр, Аллаһ хакында яки Аның, дине хакында дҽлилсез Коръҽн 

юлында булган хак мҿэминнҽр белҽн тартышыр, вҽ диннҽн чыккан шайтанга 

иярер. 

22|4|Берҽү шайтанга яки кҽфергҽ иярсҽ, ҽлбҽттҽ ул кешене шайтан 

адаштырыр, һҽм җҽһҽннҽм ґҽзабына алып китҽр дип хҿкем ителде. 

22|5|Ий кешелҽр, ҽгҽр каберлҽрдҽн терелеп кубарылудан шиклҽнсҽгез, 

фикерлҽп карагыз тҿп атагыз Адҽмне балчыктан халык кыйлдык, соңра 

нҽселегезне үрчетер ҿчен бер тамчы мҽни суыннан, соңра ул – суны оешкан 

кан кылдык, соңра ул канны ит кисҽге кылдык, кирҽк – ул сурҽтлҽнгҽн 

булсын, кирҽк – сурҽтлҽнмҽгҽн булсын, шул эшебез белҽн сезгҽ кодрҽтебезне 

белдермҽк ҿчен. Вҽ аналар карынында үзебез телҽгҽнчҽ билгеле вакыт 

тотабыз, соңра бала булганыгыз хҽлдҽ чыгарабыз, соңра камил гакылга вҽ 

куҽткҽ ирештерҽбез. Сезнең кайберегез яшьли үлҽдер, вҽ кайберегез каты 

картлык загыйфьлегенҽ ирешҽдер, хҽтта белгҽннҽрен онытып бетерҽдер. Җирне 

күрерсең язгы якта үлҽнсез такыр хҽлдҽ, ҽгҽр су иңдерсҽк терелеп 

хҽрҽкҽтлҽнер вҽ кабарып күтҽрелер һҽм үстерер һҽрбер үсемлектҽн ирле-

хатынлы яхшы үсемлеклҽрне. 

22|6|Бу эшлҽр Аллаһ үзе вҽ Аның һҽр эше хак булган ҿчен. Ул кыямҽт кҿнне 

үлеклҽрне тергезер, вҽ Ул һҽр нҽрсҽгҽ кадир. 

22|7|Тҽхкыйк кыямҽт килүчедер, аның килүендҽ һич шик юк, ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

кабердҽге үлеклҽрне кубарыр. 

22|8|Бҽгъзе кешелҽр үзе һидҽяттҽ булмаганы хҽлдҽ дҽлилсез һҽм хакыйкать 

яктылыгы булган Коръҽннҽн башка кешелҽр белҽн тартышыр. 

22|9|Тҽкҽбберлҽнеп Аллаһуның Коръҽн юлына чакыруын инкяр иткҽн хҽлдҽ 

кешелҽрне Аллаһ юлыннан адаштырырга тырышыр, ул кешегҽ дҿньяда лҽгънҽт вҽ 

хурлыктыр, вҽ Без аны ахирҽттҽ яндыручы ґҽзабка тартырбыз. 

22|10|Бу ґҽзаб сиңа ике кулың белҽн кҽсеп иткҽн динсезлегең сҽбҽпледер, 

бит Аллаһ колларына золым итүче түгел. 

22|11|Бҽгъзе кешелҽр, шиклҽнеп, ышаныр-ышанмас кына Аллаһуга гыйбадҽт 

кылалар, ҽгҽр аларга дҿнья уңышы килсҽ, аңа күңеллҽре карарланып 

шатланалар, ҽгҽр аларга бҽла-каза килсҽ, мҿртҽт булып имансызлык якка 

китҽлҽр, андый кеше дҿньяда вҽ ахирҽттҽ бҽхетсез булып хҽсрҽттҽ, бу 

хҽсрҽт ачык олугъ хҽсрҽттер. 

22|12|Зарар да, файда да итҽ алмый торган Аллаһудан башка нҽрсҽдҽн ярдҽм 

сорар, бу эш хактан бик ерак адашудыр. 

22|13|Файдасына караганда зарары якынрак нҽрсҽгҽ гыйбадҽт кыйлыр, Аллаһ 

урнына тотылган ул нҽрсҽ ни явыз ярдҽмче, вҽ ни явыз иптҽштер. 

22|14|Дҿреслектҽ Аллаһ, иман китереп Аңа итагать итеп изге гамҽллҽр 

кылган мҿэминнҽрне тҿрле татлы елгалар агучы җҽннҽтлҽргҽ кертер, ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ телҽгҽнен эшлҽүче. 

22|15|Берҽү зан итсҽ ягъни Аллаһ, Мухҽммҽд г-мгҽ дҿньяда һҽм ахирҽттҽ 

ярдҽм бирмҽс дип ҽйтер булса, ул кеше кҿче җитсҽ, аркан сузып күккҽ 

менсен, аннары Мухҽммҽд г-мгҽ килҽ торган вҽхийны яки ярдҽмне киссен, 

соңра карасын бу хҽйлҽсе аның ачуын китерерме? Ягъни ничек кенҽ ачуланса 

да, ни генҽ кылса да, аның Аллаһ эшенҽ каршы тора алмас. 

22|16|Ҽнҽ шулай Коръҽнне иңдердек һҽрнҽрсҽне ачык баян итүне аятьлҽр 

белҽн, Аллаһ ул Коръҽн белҽн телҽгҽн кешесен хак юлга күндерер. 



22|17|Дҿреслектҽ иманлы мҿэминнҽр, яһудилҽр, йолдызларга табынучылар, 

насаралҽр, тҿрле нҽрсҽгҽ табынучылар һҽм ислам динендҽ булып та мҿшрик 

булган кешелҽр, Аллаһ аларны кыямҽт кҿнендҽ, ҽлбҽттҽ аерыр, һҽркайсына 

тиешле җҽза бирмҽк ҿчен. Аллаһ һҽрнҽрсҽне күрүче вҽ белүче. 

22|18|Белҽсеңме, дҿреслектҽ Аллаһуга җирдҽ һҽм күклҽрдҽ булган мҽхлуклар 

сҽҗдҽ кылалар: кояш, ай, йолдызлар, таулар, агачлар, хайваннар, һҽм күп 

кешелҽр, вҽ кешелҽрнең күбрҽгенҽ динсез булганнары ҿчен ґҽзаб лязем 

булды! Аллаһ, берҽүне хур итсҽ, ул кешегҽ хҿрмҽт булмас. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

телҽгҽн эшен эшлҽүче. 

22|19|Ошбу мҿэминнҽр фиркасы илҽ кҽферлҽр фиркасы Раббиларының дине 

хакында низагълаштылар, ислам динен тотмаган кешелҽргҽ уттан киемнҽр 

кисҽрлҽр һҽм кидерерлҽр, җҽһҽннҽмнең кайнар суы аларның башыннан коелыр. 

22|20|Ул суның кайнарлыгыныннан аларның карыннарында булган нҽрсҽлҽр һҽм 

тирелҽре эрер. 

22|21|Вҽ алар ҿчен тимердҽн камчылар булыр, аның белҽн сугылырлар. 

22|22|Һҽркайчан ул уттан чыгарга телҽсҽлҽр үзлҽренҽ ирешкҽн хҽсрҽттҽн 

котылмас ҿчен, утка кире кайтарылырлар һҽм яндыручы ґҽзабны татыгыз, 

диелер. 

22|23|Аллаһ, иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽрне асларыннан 

татлы елгалар агучы җҽннҽтлҽргҽ кертер, алар анда алтын белҽзеклҽр вҽ 

лүэ-лүэ (энҗе) ташлары белҽн бизҽнерлҽр вҽ киемнҽре яшел ефҽктҽн булыр. 

22|24|Алар сүзнең пакь яхшы булганына күндерелделҽр ул "Ля Илаһҽ ил 

лаллаһ" сүзедер, янҽ алар Аллаһуның мактаулы юлына күндерелделҽр, ул юл 

"Ислам" динедер. 

22|25|Дҿреслектҽ кҽферлҽр, кешелҽрне Аллаһ юлыннан һҽм дҽ мҽсҗид Хҽрам 

юлыннан тыялар, ул Мҽсҗидне кешелҽр ҿчен гыйбадҽт йорты кыйлдык, анда 

торучыга да, ягадан китүчегҽ дҽ бертигез булганы хҽлдҽ, берҽү ул Мҽсҗидтҽ 

золым белҽн гҿнаһ эшлҽргҽ телҽсҽ, Без аны рҽнҗеткүче ґҽзабтан татытырбыз. 

22|26|Дҽхи хҽтерлҽгез, Ибраһимга Кҽгъбҽнең урынын бҽян иттек, вҽ аңа 

ҽйттек: "Миңа һичнҽрсҽне тиңдҽш итмҽгел, вҽ Минем ҿемне ягадан килеп 

таваф итүчелҽргҽ, вҽ анда торучыларга, вҽ намаз укучыларга пакьлҽгел, 

анда ислам диненҽ хыйлаф бер гамҽл дҽ булмасын. 

22|27|Кешелҽрне хаҗга чакырып кычкыр, җҽяү йҿреп сиңа килерлҽр, вҽ арык 

дҿялҽргҽ атланып килерлҽр, ул дҿялҽр ерак юлларның һҽрбереннҽн килерлҽр. 

22|28|Хаҗиларның дҿньяларына вҽ диннҽренҽ файда китерсеннҽр ҿчен, һҽм 

тҽшрыйк кеби билгеле бҽйрҽм кҿннҽрендҽ Аллаһ исемен күп зекер итсеннҽр 

ҿчен дҿя, сыер вҽ куйлар белен ризыкландыруына шҿкер итеп, хаҗда салган 

корбан итлҽрен атагыз һҽм каты фҽкыйрьгҽ ашатыгыз. 

22|29|Соңра чҽч, мыек, тырнак кебилҽрне кисеп артыгын бетерсеннҽр, вҽ 

нҽзерлҽрен үтҽсеннҽр, вҽ Минем иске ҿем Кҽгъбҽне таваф итсеннҽр. 

22|30|Зекер ителгҽннҽр хаҗ гамҽллҽредер, берҽү Аллаһ хҿкемнҽрен вҽ 

Кҽгъбҽне зурласа, аның зурлавы Аллаһ хозурында, аның ҿчен хҽерледер. 

Сезгҽ дҿя, сыер вҽ куй, кҽҗҽ хҽлҽл булды, мҽгҽр Коръҽндҽ хҽрамлыгы зекер 

ителгҽн нҽрсҽлҽр хҽлҽл түгел, тҽрелҽрдҽн сакланыгыз нҽҗестҽн сакланган 

кеби һҽм ялган, боһтан һҽм пычрак сүзлҽрдҽн сакланыгыз! 

22|31|Батыл диннҽн Аллаһ диненҽ күчкҽнегез хҽлдҽ Аллаһуга мҽхлукны тиңдҽш 

итмичҽ, хаҗ гамҽллҽрен үтҽгез, берҽү Аллаһуга мҽхлукны тиң итсҽ, гүя ул 

мҿшрик күктҽн егылып тҿште, дҽрхҽл кошлар ҿзгҽлҽде, яки аны җил очырып 

ерак җиргҽ алып китте котылу һич мҿмкин булмас. 

22|32|Эш ҽнҽ шулай Аллаһ хҿкемнҽре зекер ителде, берҽү Аллаһ динен яки 

хаҗ гамҽллҽрен зурласа, бу күңеллҽрендҽ тҽкъвалык булган кешелҽрнең эше. 

22|33|Корбанга чалачак хайваннарда чалганчы сезнең ҿчен файдалар бардыр, 

соңра ул корбанлыкларның чала торган урыннары Кҽгъбҽтүллаһ хозурындадыр. 



22|34|Барча мҿэмин җҽмҽгате ҿчен корбан чалырга урын кылдык ягъни хаҗга 

бармаган мҿэминнҽр ҿйдҽ корбан чалырлар, Без аларга биргҽн дҿя, сыер, 

куйларны корбан итеп чалганда Аллаһ исемен зекер итсеннҽр, бит сезнең 

Илаһҽгыз ялгыз бер Аллаһ. Аңа кайтыгыз вҽ итагать итегез, ихлас 

мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн шатландыр. 

22|35|Ул ихлас мҿэминнҽргҽ Аллаһ зекер ителсҽ, аларның йҿрҽклҽре тетрҽр 

һҽм ирешкҽн бҽла казага сабыр итҽрлҽр, вҽ намазларын вакытында үтҽрлҽр, 

вҽ Без биргҽн малдан Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга садака бирерлҽр. 

22|36|Корбан дҿялҽрен Аллаһ диненең галҽмҽтлҽреннҽн кылдык, аларда сезнең 

ҿчен дҿньяда файда, ахирҽткҽ сҽваб бар, ҿч аякларында торган хҽллҽрендҽ 

бугазлаган вакытыгызда Аллаһ исемен зекер итегез, ҽгҽр бугазлагач яннары 

илҽ җиргҽ тҿшсҽлҽр, аларны ашагыз вҽ канҽгатьле фҽкыйрьгҽ вҽ оялып 

сораучы фҽкыйрьгҽ ашатыгыз! Ул дҿялҽрне аяк ҿстендҽ бугазлауны бҽян 

иткҽнебез кеби аларны сезгҽ файдаландырдык, шаять шҿкер итҽрсез. 

22|37|Чалган дҿялҽрегезнең итлҽре вҽ каннары Аллаһуга ирешмҽс лҽкин 

сездҽн Аллаһуга тҽкъвалык вҽ изге гамҽллҽр ирешер, ҽнҽ шулай Аллаһ 

дҿялҽрне сезнең файдагызга бирде, сезне туры юлга күндергҽне ҿчен 

Аллаһуны зурлап тҽкбирлҽр ҽйтүегез ҿчен, яхшы эшле изгелҽрне җҽннҽт белҽн 

шатландыр! 

22|38|Аллаһ, мҿэминнҽрдҽн кҽферлҽрнең золымын җибҽрер, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, 

хыянҽтче, кҿферлек кылучыны яратмый. 

22|39|Кҽферлҽр ҿстенҽ сугыш белҽн барырга мҿэминнҽргҽ Аллаһудан рҿхсҽт 

бирелде, кҽферлҽрдҽн золым күргҽннҽре ҿчен, тҽхкыйк Аллаһ мҿэминнҽргҽ 

ярдҽм бирергҽ кадир. 

22|40|Ул кҽферлҽрдҽн золым күрүче мҿэминнҽр: "Безнең, Раббыбыз Аллаһ", – 

дип ҽйткҽн ҿчен йортларыннан чыгарылдылар. Ҽгҽр Аллаһу тҽгалҽнең залим 

кешелҽрне гадел кешелҽр белҽн бастырып мазлумнарны яклавы булмаса иде, 

ҽлбҽттҽ, манахларның сумгалары, насараларның чиркҽүлҽре, яһүдлҽрнең 

гыйбадҽт йортлары вҽ мҿселманнарның Аллаһуның исеме күп зекер ителҽ 

торган мҽсҗидлҽре егылып, җимерелер иде. Аллаһ ризалыгы ҿчен ислам диненҽ 

нинди юл белҽн булса да ярдҽм итүчегҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ул кешегҽ ярдҽм 

бирер, Аллаһ куҽт иясе вҽ һҽр эштҽ җиңүче. 

22|41|Йортларыннан чыгарылган мҿэминнҽрне бер җиргҽ урынлаштырсак, алар 

намазларын вакытында укырлар, вҽ зҽкятлҽрен бирерлҽр һҽм кешелҽрне 

яхшылыкка Коръҽн юлына ҿндҽрлҽр, һҽм гҿнаһлы эшлҽрдҽн тыярлар, эшлҽрнең 

ахыры Аллаһуга хастыр. 

22|42|Ий Мухҽммҽд г-м ҽгҽр сине ялганчы дисҽлҽр, бу кҽферлҽрдҽн элек Нух 

кавеме Нухны ялганчы диделҽр, вҽ Гад кавеме Гадны, Сҽмуд кавеме Сҽмудны 

ялганчы диделҽр. 

22|43|Намруд кавеме Ибраһимне, Лут кавеме Лутны. 

22|44|Мҽдйҽн кавеме Шҿґҽебне ялганчы диделҽр, вҽ Муса да ялганга тотылды. 

Кҽферлҽргҽ ҽҗҽллҽре җиткҽнче ирек бирдем, соңра аларны ґҽзаб белҽн 

тоттым, аларга Минем мҽкерем ничек булды? 

22|45|Кешелҽре залим булган күпме шҽһҽрне һҽлак иттек, биналарының 

түшҽмнҽре ишелгҽн, аннары түшҽмнҽр ҿстенҽ диварлары ишелгҽн вҽ кешелҽре 

һҽлак булып күпме коелар һҽм күпме ҿйлҽр буш калганнар. 

22|46|Ҽйҽ алар җир ҿстендҽ йҿрмилҽрме, йҿрсҽлҽр һҽлак булган шҽһҽрлҽрне 

күреп гыйбрҽт алырлар иде, һҽм күңеллҽре йомшарып Аллаһуның ґҽзабын аңнар 

иделҽр, һҽм колаклары да хак сүзлҽрне ишетҽ торган булыр иде, бит маңгай 

күзенең сукыр булуы Аллаһуны танып мҿселман булудан мҽхрүм итмҽс мҽгҽр 

күкрҽк эчендҽге күңел сукыр булса – ул мҽхрүм итҽр. 

22|47|Кҽферлҽр, ґҽзабны синнҽн ашыктырып сорыйлар, бит Аллаһ вҽгъдҽсенҽ 

хыйлафлык итмҽс, килҽсе ґҽзаб аларга, ҽлбҽттҽ, килер, Раббың хозурында 

аларның ґҽзаб кҿннҽре, сез саный торган кҿннҽрнең мең елы кеби озындыр. 



22|48|Күпме шҽһҽрнең залим кешелҽренҽ вакыт бирдем, иман китермҽделҽр, 

соңра ґҽзаб белҽн тоттым, ахирҽттҽ кайтмаклары Миңадыр. 

22|49|Ҽйт ий Мухҽммҽд г-м: "Ий кешелҽр ҽгҽр иман китермҽсҽгез, мин сезне 

фҽкать Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучымын ачык аңлатып". 

22|50|Дҿреслектҽ иман китереп Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылган 

мҿэминнҽргҽ Аллаһуның ярлыкавы һҽм җҽннҽт нигъмҽтлҽредер. 

22|51|Мҿэминнҽр кҿчсез дип Безнең аятьлҽребезне ялганга чыгару ҿчен 

тырышкан кҽферлҽр – җҽһҽннҽм ҽһеллҽредер. 

22|52|Синнҽн элек тҽ расүл вҽ пҽйгамбҽр җибҽрмҽдек мҽгҽр җибҽргҽн расүл 

вҽ пҽйгамбҽр бер нҽрсҽне сҿеп телҽсҽ, шайтан аның телҽгҽн нҽрсҽсенҽ 

вҽсвҽсҽсене салыр иде, шайтан салган нҽрсҽне Аллаһ бетерер, вҽ аларга 

биргҽн аятьлҽрен мҽхкҽм таза кылыр иде, бит Аллаһ белеп һҽм хикмҽт белҽн 

эш кыйлучы. 

22|53|Аллаһ шайтан вҽсвҽсҽ кылган нҽрсҽне күңеллҽрендҽ хакны кабул итмҽү 

авыруы булган кешелҽргҽ вҽ имансызлык белҽн күңеллҽре каралып каткан 

кешелҽргҽ фетнҽ кылды, Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы залимнҽр, шиксез 

хактан бик тҽ ерак булганнары хҽлдҽ хыйлафлыкталар. 

22|54|Чын белем иялҽре Коръҽнне Раббыңнан иңгҽн хак китап дип белсеннҽр 

ҿчен, ягъни алар Коръҽннең хаклыгын белеп шайтан юлына кермҽслҽр вҽ 

Коръҽн юлыннан чыкмаслар, Коръҽннең һҽр сүзенҽ ышанырлар вҽ күңеллҽре 

Коръҽнгҽ мҽхҽббҽт итҽр, иман китереп Коръҽн белҽн гамҽл кылган кешелҽрне, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ туры юлга күндерүче. 

22|55|Кҽферлҽр Коръҽнгҽ шиклҽнүлҽрен бетермҽслҽр (иман китермҽслҽр) 

аңсызлан кинҽт кенҽ кыямҽт килгҽнгҽчҽ, яки нҽселлҽрне бетерҽ торган ґҽзаб 

килгҽнгҽчҽ. 

22|56|Кыямҽт кҿнендҽ патшалык ялгыз Аллаһ кулында булыр, кешелҽр арасында 

гаделлек илҽ хҿкем итҽр, иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽргҽ 

нигъмҽтлҽр белҽн тулган җҽннҽтлҽр булыр. 

22|57|Имансыз булып Безнең аятьлҽребезне ялган диючелҽргҽ ниһаять, каты 

ґҽзаб булыр. 

22|58|Хак мҿэминнҽр Аллаһ юлында дин ҿчен күчеп киттелҽр, соңра 

кҽферлҽрдҽн үтерелделҽр яки үлделҽр, ҽлбҽттҽ аларны Аллаһ күркҽм ризык 

белҽн ризыкландырыр, Аллаһ ризык бирүчелҽрнең хҽерлесе. 

22|59|Дҽхи аларны яхшы урынга хҿрмҽтлҽп кертер, алар Аллаһудан риза 

булырлар, ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽркемнең күңелен вҽ эшен белүче вҽ мҿэминнҽргҽ 

йомшактыр. 

22|60|Эш Без ҽйткҽнчҽдер. Берҽү икенче берҽүдҽн зарар күреп, үзенҽ 

ирешкҽн зарар хҽтле белҽн зарар ирештерүчедҽн үч алса, соңра бу үч 

алучыга икенче мҽртҽбҽ зарар ирештерелсҽ, ул икенче мҽртҽбҽ зарар 

күрүчегҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярдҽм бирер, дҿреслектҽ Аллаһ мҿэминнҽрне гафу 

итүче вҽ гҿнаһларын ярлыкаучы. 

22|61|Аллаһуның гадел хҿкемнҽре яки ярдҽмнҽре, шуның ҿчендер Аллаһ кичне 

кҿндез урынына кертер вҽ кҿндезне кич урынына кертер, Аллаһ сүзлҽрне 

ишетүче, һҽрнҽрсҽне күрүчедер. 

22|62|Янҽ ул ярдҽм Ул – хак Аллаһ булганы ҿчендер, һҽм мҿшриклҽрнең 

Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылган нҽрсҽлҽре – батыл булганы ҿчендер, һҽм 

Аллаһ – бҿек вҽ олугъ булганы ҿчендер. 

22|63|Күрҽсеңме, Аллаһ күктҽн яңгыр иңдерер, аның белҽн җир йҿзе 

яшеллҽнер, Аллаһ вак һҽм нечкҽ нҽрсҽлҽрне белүче Лҽтыйфдер, һҽр нҽрсҽдҽн 

хҽбҽрдар. 

22|64|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр Аның мҿлкедер, дҿреслектҽ Ул – 

Аллаһ бай вҽ барча сыйфаты белҽн мактаулы. 

22|65|Күрҽсеңме, дҿреслектҽ Аллаһ җир йҿзендҽге барча нҽрсҽне файдалану 

ҿчен сезгҽ тапшырды вҽ корабларны сезгҽ буйсындырды, Аллаһ ярдҽме белҽн 



диңгезлҽрдҽ йҿрерлҽр, вҽ Ул күкне җиргҽ тҿшүдҽн тотадыр, мҽгҽр кыямҽт 

кҿнне Аның телҽге белҽн җиргҽ тҿшҽр, ҽлбҽттҽ Аллаһ кешелҽргҽ йомшак вҽ 

рҽхимледер. 

22|66|Вҽ Ул – Аллаһ сезне юктан бар итеп тергезде, соңра сезне үтерер, 

соңра сезне янҽ тергезер, дҿреслектҽ кеше Аллаһ нигъмҽтлҽрен инкяр итүче. 

22|67|Дин тотучыларның һҽр фиркасы ҿчен шҽригать кылдык, һҽрберсе үз 

динен тотар, башка диндҽге кешелҽр Ислам дине хакында синең белҽн 

тартышмасыннар, кешелҽрне Аллаһ дине – Исламга вҽ Аллаһуга гыйбадҽткҽ 

чакыр, ҽлбҽттҽ, син хаклыкка ирештерҽ торган туры юлдасың! 

22|68|Ҽгҽр Аллаһуга итагать итмҽүчелҽр дин эшлҽрендҽ синең белҽн 

тартышсалар, аларга ҽйт: "Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегезне белҽдер". 

22|69|Кыямҽт кҿнендҽ Аллаһ арагызда хҿкем итҽр хакны инкяр итеп тартышкан 

эшлҽрегез хакында. 

22|70|Ҽйҽ белмҽдеңме Аллаһуның җирдҽге вҽ күклҽрдҽге нҽрсҽлҽрне 

белгҽнлеген? Алар барчасы Лҽүхүл-мҽхфуздагы китапта язылмыш, сезне хҿкем 

итмҽк вҽ һҽрнҽрсҽне белмҽк Аллаһуга җиңелдер. 

22|71|Мҿшриклҽр Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылалар, лҽкин аларның бу 

эшлҽрен дҿреслҽп Аллаһудан дҽлил иңдерелмҽде, үзлҽренең дҽ бу хакта 

белемнҽре юк. Ягъни һичнҽрсҽ аңламаганлыктан мҽхлукка гыйбадҽт кылалар. 

Мҿшрик залимнҽргҽ Аллаһ ґҽзабыннан котылырга ярдҽмче булмас. 

22|72|Ҽгҽр аларга ачык аңлатучы аятьлҽребез укылса, кҽферлҽрнең 

йҿзлҽрендҽ инкяр итү вҽ яратмау галҽмҽтлҽрен табарсың, аятьлҽребезне 

укучыларга ачуланып, аларның ҿслҽренҽ сикерергҽ якын калдылар. Ҽйт: 

"Сезнең ошбу авызлыгыгыздан да явызырак нҽрсҽдҽн хҽбҽр биримме? Ул 

җҽһҽннҽм утыдыр, Аллаһ аны кҽферлҽргҽ вҽгъдҽ итте, ул нинди яман кайтачак 

урындыр. 

22|73|Ий кешелҽр сезгҽ ґҽҗҽб мисал китерелде, аны ишетегез, Аллаһудан 

башка Илаһҽ тоткан сынымнарыгыз бер чебен дҽ халык кыла алмаслар, гҽрчҽ 

бар да җыелсалар да, ҽгҽр сынымнарыгыз ҿстеннҽн бернҽрсҽне чебен алып 

китсҽ, ул нҽрсҽне кире кайтарырга сынымнарыгыз кадир булмаслар, сынымга 

табынып аңардан ярдҽм талҽп итүче кеше дҽ загыйфь булды, ярдҽм талҽп 

ителмеш сыным да загыйфь булды. 

22|74|Кешелҽр Аллаһуны тиешле зурлау белҽн зурламадылар, Аллаһ куҽтле вҽ 

җиңүчедер. 

22|75|Аллаһ пҽйгамбҽрлҽргҽ килҽ торган илчене фҽрештҽлҽрдҽн ихтыяр итҽр 

вҽ кешелҽргҽ килҽ торган илчене кешелҽрдҽн ихтыяр итҽр, бит Аллаһ ишетүче 

вҽ күрүче. 

22|76|Аллаһ фҽрештҽлҽрнең дҽ, кешелҽрнең дҽ алларындагы эшлҽрен вҽ 

артларындагы эшлҽрен белер, эшлҽрнең барчасы Аллаһуга кайтарылмыш булыр. 

22|77|Ий мҿэминнҽр, рҿкугъ сҽҗдҽ кылып намаз укыгыз, Раббыгызга гыйбадҽт 

итегез вҽ мҿселманнар арасында яхшылыкны кылыгыз шаять ґҽзабтан 

котылырсыз. 

22|78|Аллаһ юлында җиһад кылыгыз, ислам файдасына кҿчегез җиткҽн хҽтле 

хак тырышу илҽ тырышыгыз! Ул – Аллаһ ислам дине ҿчен сезне ихтыяр итте, 

ислам динендҽ Аллаһ сезгҽ тарлык кылмады, бҽлки киңлек кылды, бу иркен 

Ислам дине атагыз Ибраһим г-мнең миллҽтедер, Ул – Аллаһ Ибраһим 

миллҽтендҽ булган динчелҽрне мҿселман дип вҽ хҽзерге Коръҽн белҽн гамҽл 

кылучыларны да мҿселман дип атады, кыямҽт кҿнендҽ Мухҽммҽд г-м сезгҽ 

шаһид булсын ҿчен ки, сез аның шҽригатен кабул иттегез, һҽм үзегез 

мҿселман булуыгыз белҽн башка кешелҽргҽ шаһид булуыгыз ҿчен, 

намазларыгызны укыгыз, зҽкятлҽрегезне бирегез, һҽм Аллаһуга тапшырылып 

Аның хҿкемнҽренҽ таза ябышыгыз! Бит Ул сезнең ярдҽмче мҽүлҽгездер, Ул ни 

хуш мҽүлҽдер вҽ ни хуш ярдҽмчедер. 

23|1|Тҽхкыйк хак мҿэминнҽр ґҽзабтан котылып мҽңгелек сҽгадҽткҽ ирештелҽр. 



23|2|Алар намазларын хошугъ белҽн укыйлар, Аллаһудан куркып, кечерҽялҽр. 

23|3|Янҽ алар буш сүзлҽрдҽн, файдасыз эшлҽрдҽн баш тарталар. 

23|4|Вҽ малларының зҽкятен бирерлҽр. 

23|5|Вҽ алар гаурҽт ҽгъзаларын күрсҽтмҽслҽр һҽм зинадан сакланырлар. 

23|6|Мҽгҽр үз хатыннарыннан вҽ хуҗа булган җария хатыннан сакланмаслар 

моның ҿчен алар шелтҽ ителмҽслҽр. 

23|7|Берҽү үз хатыныннан вҽ җариясеннҽн башканы эстҽсҽ, ягъни зина кылса, 

ул кешелҽр хҽлҽлдҽн хҽрамга үтүчелҽрдер. 

23|8|Янҽ алар тапшырылган ҽманҽтлҽргҽ вҽ биргҽн вҽгъдҽлҽргҽ хыянҽт 

итмҽслҽр. 

23|9|Вҽ намазларын вакытында укырлар. 

23|10|Ошбу кешелҽр хокукый җҽннҽт варисларыдыр. 

23|11|Алар Фирдҽүс җҽннҽтенҽ варис булырлар һҽм алар анда мҽңге калырлар. 

23|12|Тҽхкыйк Без Адҽмне саф балчыктан яраттык. 

23|13|Соңра Адҽмнең нҽселен ана карынында мҽни кылдык. 

23|14|Соңра мҽнине каты кан итеп яраттык, соңра ул каты канны чҽйнҽлгҽн 

ит кеби кыйлдык, соңра ул итне сҿяк иттек, соңра ул сҿяккҽ ит кидердек, 

соңра аны икенче тҿрле халык иттек ягъни, аңа җан бирдек, яратучыларның 

күркҽмрҽге булган Аллаһ олугъ булды. 

23|15|Соңра бармагыз да ҽҗҽлегез җитеп мҽет булырсыз. 

23|16|Соңра кыямҽт кҿнне терелеп кубарылырсыз. 

23|17|Тҽхкыйк ҿстегездҽ җиде күкне яраттык ул фҽрештҽлҽр юлыдыр, Без 

яраткан нҽрсҽлҽребездҽн гафил булмадык. 

23|18|Янҽ Без кирҽк хҽтле итеп күктҽн су иңдердек, соңра ул суны җирнең 

чокырларында тотарбыз яңгыр яумаганда кешелҽр файдалансын ҿчен, ул суны 

юк итҽргҽ дҽ кҿчебез җитҽдер. 

23|19|Ул су белҽн сезгҽ хҿрмҽ, йҿзем бакчаларын кылдык, сезнең ҿчен ул 

бакчаларда куп җимешлҽр бар, аларны сез ашыйсыз. 

23|20|Дҽхи Синай тавында үсҽ торган зҽйтүн агачын кылдык, ул агач 

ашаучылар ҿчен май һҽм ризыкның тҿсен үзгҽртҽ торган буяу чыгарадыр. 

23|21|Дҿреслектҽ дҿя, сыер, куй, кҽҗҽ хайваннарында сезнең ҿчен 

гыйбрҽтлҽр бар, аларның корсакларындагы нҽрсҽдҽн сезне эчерҽбез, аларның 

йон вҽ тирелҽреннҽн дҽ сезгҽ күп файдалар бар вҽ аларның итлҽрен дҽ 

ашыйсыз. 

23|22|Корыда дҿялҽргҽ суда корабларга йҿклҽнҽсез. 

23|23|Нухны кавеменҽ пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, ул ҽйтте: "Ий кавемем 

Аллаһуга гыйбадҽт кыйлыгыз Аңардан башка сезгҽ Илаһҽ юк мҽгҽр Аллаһ үзе 

генҽдер, башкага гыйбадҽт кыйлганыгыз ҿчен Аллаһудан курыкмыйсызмы? 

23|24|Кавеменең имансыз олугълары ҽйттелҽр: "Бу Нух сезнең кеби бер адҽм 

генҽдер, сездҽн артык булып баш булырга телидер, ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ, 

ҽлбҽттҽ сезгҽ фҽрештҽлҽрдҽн расүл җибҽрер иде, бу Нух сҿйлҽгҽн сүзлҽрне 

без аталарыбыздан, ҽүвҽлгелҽрдҽн ишетмҽдек", – дип. 

23|25|Ул Нух түгел, мҽгҽр җенле бер ирдер, җененнҽн аерылганын кҿтегез. 

23|26|Нух ҽйтте: "Ий Раббым! Кавемем мине ялганга тотканнары ҿчен аларга 

каршы миңа ярдҽм бир". 

23|27|Нух г-мгҽ вҽхий иттек Безнең ҽмер вҽ саклавыбыз илҽ бер кҿймҽ 

ясарга, аларны һҽлак итү белҽн Безнең ҽмер килсҽ вҽ мичтҽ су кайнаса, ул 

кҿймҽгҽ һҽр җенестҽн бер ата, бер ана хайван алып кергел, вҽ ҿй ҽһелеңне 

һҽм үзеңҽ ияргҽн мҿселманнарны алып кергел, мҽгҽр шуны алып кермҽ – аның 

ґҽзаблы булачагына Безнең сүзебез булган иде ки, хатыны вҽ бер угълыдыр, 

галимнҽрне коткару хакында миңа сүз кушма, ҽлбҽттҽ алар Туфанга батып 

һҽлак булачаклар! 



23|28|Ий Нух син вҽ сиңа ияреп мҿселман булган кешелҽр каймага кереп 

утырсагыз: "Мактау безне залим кавемнҽрдҽн коткаручы Аллаһугадыр", – дип 

ҽйт! 

23|29|Кҿймҽдҽн тҿшкҽч ҽйт: "Йҽ Рабби, мине мҿбарҽк булган урынга хҽерле 

иңдерү илҽ иңдер, Син – иңдерүчелҽрнең иң хҽерлесесең! 

23|30|Аллаһуга итагать итүче мҿэминнҽрнең ҽнҽ шулай котылуларында һҽм 

залимнҽрнең һҽлак булуында гыйбрҽтлҽр бар, Без аларны Нухны җибҽреп 

имтихан кылдык. 

23|31|Аларны батырганыбыздан соң Гад вҽ Сҽмуд кавемен чыгардык. 

23|32|Аларның үзлҽреннҽн Һуд вҽ Салихны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, Аллаһуга 

гына гыйбадҽт кылыгыз бит сезнең Аллаһудан башка Илаһҽгыз юктыр, ҽйҽ Аның 

ґҽзабыннан курыкмыйсызмы? 

23|33|Пҽйгамбҽрнең кавеменнҽн кҽфер булып ахирҽткҽ юлыгуны да инкяр итүче 

олугълары Без аларга дҿньяда тҿрле нигъмҽтлҽр бирдек, алар ҽйттелҽр: "Бу 

пҽйгамбҽр түгел, мҽгҽр сезнең кеби бер кешедер, сезнең ашый юрганыгыздан 

ашар вҽ сезнең эчҽ торганыгыздан эчҽр. 

23|34|Ҽгҽр сез үзегез кеби кешенең ҽмеренҽ итагать итсҽгез, ул вакытта, 

ҽлбҽттҽ, сез хҽсрҽтлҽнүчелҽрсез. 

23|35|Сез үлеп туфрак булып сҿяклҽрегез дҽ итсез калгач, ҽйҽ ул терелеп 

кабердҽн чыгарсыз дип вҽгъдҽ итҽме. 

23|36|Вҽгъдҽ ителмеш терелүегез бик ерак, бик ерак. 

23|37|Тереклек юк, мҽгҽр ошбу дҿньяда гына, кайберебез үлҽр, кайберебез 

яшҽр, югыйсҽ, без үлгҽннҽн соң кубарылачак түгелбез. 

23|38|Ул расүл түгел, мҽгҽр үлгҽннҽн соң кубарыласыз, дип Аллаһуга 

ялганны ифтира итүче бер ирдер. Без аңа ышаначак түгелбез", – дип. 

23|39|Рҽсүллҽре ҽйтте: "Йҽ Рабби, мине ялганчы дигҽннҽре ҿчен, мина ярдҽм 

бир". 

23|40|Аллаһ ҽйтте: "Алар аз заман эчендҽ, ҽлбҽттҽ, сине ялганчы дигҽннҽре 

ҿчен үкенүче булып ҽверелерлҽр". 

23|41|Аларны Җҽбраилнең тавышы хак тоту илҽ тотты аларны кипкҽн үлҽн кеби 

кылдык, Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ераклык залим кавемнҽргҽдер. 

23|42|Соңра алардан соң башка кавемнҽрне чыгардык. 

23|43|Бер ҿммҽткҽ дҽ ҽҗҽле вакытыннан элек килмҽс һҽм вакытыннан 

кичекмҽс. 

23|44|Соңра рҽсүллҽрне берсе артыннан берсен җибҽрдек. Бер ҿммҽткҽ расүле 

килсҽ, аны ялганга тоттылар. Без һҽм аларны һҽлак итүдҽ берсен икенчесенҽ 

иярттек, үзлҽрен һҽлак итеп сҿйлҽргҽ хикҽялҽрен генҽ калдырдык, Аллаһуның 

рҽхмҽтеннҽн ераклык ышанмаган кешелҽргҽдер. 

23|45|Соңра ачык аятьлҽребез вҽ кҿчле могҗиза белҽн Мусаны вҽ кардҽше 

Һарунны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. 

23|46|Фиргаун вҽ аның олугъларына тҽкҽбберлҽнделҽр вҽ Ягъкуб балаларын 

җҽберлҽүче залим кавем булдылар. 

23|47|Ҽйттелҽр: "Үзебез кеби ике кешегҽ иман китерикме, вҽхҽлҽн ки 

аларның кавеме кол кеби безгҽ хезмҽт итҽлҽр". 

23|48|Муса илҽ Һарунны ялганга тоттылар, шуның ҿчен һҽлак булучылардан 

булдылар. 

23|49|Тҽхкыйк Мусага Тҽүратны бирдек, Ягькуб балалары туры юлга керсен 

ҿчен. 

23|50|Гыйсаны вҽ аның анасын кодрҽтебезгҽ дҽлалҽт итҽ торган галҽмҽт 

кылдык, вҽ аларны бҿек тигез урынга иңдердек, ага торган елгалары да 

ерактан күренер иде. 

23|51|Ий рҽсүллҽр, Без биргҽн ризыкларның хҽлҽл пакь булганын ашагыз вҽ 

изге гамҽллҽр кылыгыз, Мин, ҽлбҽттҽ, сезнең кылган гамҽллҽрегезне 

белҽмен. 



23|52|Ошбу Ислам миллҽте сезнең динегездер Аллаһу тҽгалҽне берлҽүдҽ вҽ 

Аңа итагать итүдҽ бер иттифакта булганыгыз хҽлдҽ, вҽ Мин сезнең 

Раббыгызмын, Миңа гҿнаһлы булудан сакланыгыз. 

23|53|Күп кавемнҽр Аллаһ хҿкемнҽрен бозып, үзара низагълашып тҿрле 

мҽзһҽблҽргҽ бүленделҽр, һҽрбер адашкан фирка үзенең батыл дине белҽн 

мактанырлар вҽ аны хак дип белерлҽр. 

23|54|Син аларны ихтыярларына куй адашкан юлларында үлемнҽренҽ чаклы. 

23|55|Уйлыйлармы алар Без биргҽн мал вҽ балалар белҽн 

23|56|аларга изгелек итҽргҽ ашыгабыз дип, бҽлки алар белмилҽр ки ҿчен 

биргҽнебезне. 

23|57|Хак мҿэминнҽр Аллаһудан куркып изге гамҽллҽр кыйлганнары ҿстенҽ янҽ 

ґҽзабтан куркырлар. 

23|58|Алар Раббыларының һҽммҽ аятьлҽренҽ ихлас иман китерерлҽр, ягъни 

кабул итеп гамҽл кылырлар. 

23|59|Һҽм алар Аллаһуга – шҽрик тотмаслар ягъни һичкемне, һичнҽрсҽне 

Аллаһ урынына тотмаслар. 

23|60|Вҽ алар бирҽ торган садакаларын күңеллҽре Аллаһудан курыккан хҽлдҽ 

бирерлҽр. 

23|61|Ҽнҽ шул эшлҽрне эшлҽүче хак мҿэминнҽр һҽрвакыт изгелеккҽ ашыгалар, 

вҽ алар изгелеклҽрне кыйлуда ихлассыз мҿселманнарны узучылардыр. 

23|62|Бер кешене дҽ кҿче җитмҽгҽн нҽрсҽ белҽн кҿчлҽмибез, Безнең 

кулыбызда китаптыр – ул Лҽүхүл-мҽхфуздадыр, ул китап кылган гамҽллҽрне 

хаклык белҽн сҿйлҽр, ҽ кешелҽр хаксыз золым ителмҽслҽр. 

23|63|Бҽлки динсезлҽрнең күңеллҽре ошбу Коръҽннҽн гафлҽттҽ вҽ 

наданлыктадыр, ул имансызлар ҿчен мҿэминнҽрнең гамҽленнҽн башка гамҽллҽр 

бардыр ки, ул батыл гамҽл нҽҗес эшлҽрдер, алар ул эшлҽрне эшлҽүчелҽрдер. 

23|64|Аларның байларын ґҽзаб белҽн тотсак, ярдҽм сорап кычкырырлар. 

23|65|Аларга ҽйтелде: "Сез бүген ярдҽм сорап кычкырмагыз, чҿнки сезгҽ 

Безнең тарафтан ярдҽм ирешмҽс. 

23|66|Тҽхкыйк Минем аятьлҽрем сезгҽ укылды, ул вакытта сез аны ишетмҽс 

ҿчен артыгызга борылып китҽ идегез. 

23|67|Тҽкҽбберлҽнеп Коръҽнне яманлап сҿйлҽгҽнегез хҽлдҽ аңардан баш тарта 

идегез. 

23|68|Ҽйҽ алар Коръҽндҽге файдалы булган хак сүзлҽрне уйлап фикерлҽп 

карамыйлармы, яки ҽүвҽлдҽге аталарына килмҽгҽн иминлек Аллаһ ґҽзабыннан 

котылу боларга килгҽнме? 

23|69|Яки расүллҽре булган Мухҽммҽд г-мнең хак сүзле вҽ күркҽм холыклы 

икҽнен белмҽделҽрме, белсҽлҽр дҽ аны инкяр иттелҽр. 

23|70|Яки алар расүлне җенле дилҽрме? Бҽлки расүл аларга һҽр гакыллы 

ышана торган хаклык белҽн килде, шулай да аларның күбрҽге хакны яман 

күрҽлҽр. 

23|71|Коръҽн яки пҽйгамбҽр аларның телҽгенҽ, нҽфеслҽренҽ иярҽ торган 

булса иде, ҽлбҽттҽ, җир вҽ күклҽр һҽм җир, күклҽрдҽ булган һҽрнҽрсҽ 

бозылыр, яраксыз булыр иде. Бҽлки Без аларга һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽр бирүче 

хакыйкый вҽгазь китабы Коръҽнне бирдек, алар исҽ Коръҽннҽн баш 

тартучылар. 

23|72|Яки пҽйгамбҽрлек бурычыңны үтҽгҽн ҿчен алардан хак сорыйсыңмы, ҽмма 

Раббыңның бирҽчҽк нигъмҽтлҽре хҽерледер, Ул – Аллаһ ризыкландыручыларның 

хҽерлесе. 

23|73|Син, ҽлбҽттҽ, аларны туры юлга чакырасың. 

23|74|Ахирҽт кҿненҽ ышанмаучылар, тырышып туры юлдан читкҽ авышалар. 

23|75|Ҽгҽр аларга рҽхмҽт итсҽк, вҽ алардан ачлык зарарын бетерсҽк, алар 

исҽ имансызлыкта ифрат китҽрлҽр вҽ мҿселманнарга дошманлыкларын 

арттырырлар. 



23|76|Тҽхкыйк аларны ґҽзаб белҽн тоттык, алар Раббыларына буйсынмадылар 

һҽм тҽүбҽ итеп ялвармадылар. 

23|77|Хҽтта аларга каты ачлык ґҽзабы ишеген ачканыбызга чаклы, шул 

вакытта алар барча ҿметлҽрен кистелҽр. 

23|78|Ул – Аллаһ колак, күзлҽр вҽ күңел бирде сезгҽ, лҽкин сезнең шҿкер 

иткҽнегез бик аздыр. 

23|79|Вҽ Ул – Аллаһ сезне җир ҿстендҽ яратты, ахирҽттҽ Аның хозурына 

кубарылырсыз. 

23|80|Вҽ Ул – Аллаһ тергезер һҽм үтерер вҽ кичилҽ кҿндезнең аллы-артлы 

килүе Аңар хасдыр, ул эшкҽ һичкемнең кҿче җитмҽс, ҽйҽ эшнең хакыйкатенҽ 

тҿшенү ҿчен гакыл фикерлҽрегезне эшлҽтмисезме! 

23|81|Бҽлки имансызлар ҽйттелҽр Ҽүвҽлге аталары хакны инкяр итеп ҽйткҽн 

кеби: 

23|82|"Ҽгҽр без үлеп туфрак булсак вҽ сҿяклҽребез итсез калса, яңадан 

терелербезме. 

23|83|Ошбу вҽгъдҽ белҽн без вҽ аталарыбыз вҽгъдҽ кылынмыш идек, лҽкин бу 

вҽгъдҽ түгел мҽгҽр ҽүвҽлгелҽрдҽн калган ялгандыр". 

23|84|Ҽйт: "Җир һҽм җирдҽге кешелҽр кемнеке, ҽйтегез, дҿрес ҽйтүче 

булсагыз һҽм белсҽгез?" 

23|85|Ҽлбҽттҽ, алар Аллаһныкы диярлҽр. Син аларга Аллаһ эшеннҽн гыйбрҽт 

алып вҽгазьлҽнмисезме, башта юктан бар итүче Аллаһның барны тергезергҽ 

кҿче җитмҽсме? 

23|86|Җиде кат күкнең вҽ олугъ ґҽрешнең Раббысы кем дип сора! 

23|87|Ҽлбҽттҽ, Аллаһуныкы диярлҽр. Шулай булгач Аның ґҽзабыннан 

курыкмыйсызмы, диген! 

23|88|Ҽйт: "Барча нҽрсҽ ҿстеннҽн патшалык кем кулында вҽ Ул һҽрнҽрсҽне 

саклар, ҽмма Аңардан башка саклау мҿмкин булмас, ҽгҽр белсҽгез җавап 

бирегез". 

23|89|Ҽлбҽттҽ, һҽр нҽрсҽгҽ патшалык Аллаһ кулыңда диярлҽр. Алай булгач, 

ничек шайтан вҽсвҽсҽсенҽ алданасыз диген! 

23|90|Бҽлки Без аларга хаклык илҽ килдек шулай булса да алар ялганга 

тоталар. 

23|91|Аллаһу тҽгалҽнең баласы һич булмады, янҽ Аллаһ янында тагын бер 

Аллаһ та булмады, ҽгҽр тагын бер Аллаһ булса, һҽрберсе үзе халык итҽсе 

нҽрсҽсенҽ баш булырга телҽп башкасын тыяр иде вҽ берсе икенчесеннҽн ҿстен 

булырга тырышыр иде. Аллаһ мҿшриклҽр сурҽтлҽгҽн тиешсез сурҽттҽн пакь 

булды. 

23|92|Күренгҽнне дҽ, күренмҽгҽнне дҽ белүчедер, Ул мҿшриклҽр ҽйткҽннҽн 

бҿек вҽ пакь булды. 

23|93|Ҽйт: "Йҽ Рабби аларга вҽгъдҽ иткҽн ґҽзабыңны миңа күрсҽтсҽң. 

23|94|Ий Раббым мине ґҽзаб ителҽчҽк залим кавем эчендҽ кылмагыл! 

23|95|Ҽлбҽттҽ, Без аларга вҽгъдҽ иткҽн ґҽзабны сиңа күрсҽтергҽ кадирбыз. 

23|96|Сиңа кылган явызлыкларыны сабыр итеп яхшылык илҽ кайтар, сине нҽрсҽ 

белҽн сыйфатлаганнарын Без белҽбез. 

23|97|Ҽйт: "Йҽ Рабби, шайтаннарның вҽсвҽсҽсеннҽн Синең белҽн сакланырмын. 

23|98|Ий Раббым, янҽ эшлҽремдҽ вҽ намазда шайтаннарның миңа якын 

килүлҽреннҽн Сиңа сыенамын вҽ Синең белҽк сакланамын". 

23|99|Динсезлҽрнең берсенҽ үлем килсҽ, ий Раббым, мине дҿньяга кире 

кайтар дияр. 

23|100|Шаять мин кылмый куйган изге гамҽллҽрне кылармын. Юк, син дҿньяга 

кайтачак түгелсең! Ҽлбҽттҽ, ул бер сүздер, ҽйтүчесе ифрат кайгысыннан 

ҽйтте лҽкин, файдасы юк, бит аларның алларында пҽрдҽ бар, аларны кайтудан 

тыяр кубарылачак кҿнгҽ чаклы. 



23|101|Кыямҽт җитеп сурга (труба) ҿрелсҽ, ул кҿндҽ кешелҽр арасында файда 

итҽ торган нҽсел-нҽсҽп булмас һҽм бер-берсенең хҽллҽрен сорашмаслар. 

23|102|Берҽүнең, үлчҽүдҽ изгелеге авыр килсҽ, андый кешелҽр ґҽзабтан 

котылып бҿек дҽрҽҗҽгҽ җитүчелҽрдер. 

23|103|Вҽ берҽүнең үлчҽүдҽ изгелеге җиңел килсҽ, ягъни савабына караганда 

гҿнаһы күп булса, андый кешелҽр үзлҽренҽ зарар итүчелҽрдер, алар 

җҽһҽннҽмдҽ мҽңге калучылардыр. 

23|104|Йҿзлҽрен ут яндырыр, шуның ҿчен бик яман чырайлы булырлар. 

23|105|Ҽйҽ сезгҽ Минем аятьлҽрем укылмадымы? Шуңа сез аны ялганга тотар 

булдыгыз. 

23|106|Ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безне явызлыгыгыз җиңде, вҽ без адашкан 

кавем булдык. 

23|107|Ий Раббыбыз, безне ошбу уттан чыгар, ҽгҽр моннан соң да адашкан 

юлыбызга кайтсак, ул вакытта үзебезгҽ золым иткҽн булырбыз. 

23|108|Аллаһ ҽйтер: "Хур булганыгыз хҽлдҽ рҽхмҽтемнҽн ерак булыгыз һҽм 

Минем белҽн сҿйлҽшмҽгез". 

23|109|Бит Минем бҽндҽлҽремнҽн бер җҽмҽгать ҽйтер булды: "Ий Раббыбыз без 

Сиңа иман китердек, безне ярлыкагыл һҽм безгҽ рҽхмҽт ит, Син бит рҽхмҽт 

итүчелҽрнең хҽерлесесең. 

23|110|Ий сез җҽһҽннҽмгҽ кергҽн кешелҽр, ҽнҽ шул хак мҿэмин җҽмҽгатен 

мҽсхҽрҽ итеп тоттыгыз хҽтта Минем зекеремне оныттыгыз, вҽ мҿэминнҽрдҽн 

кҿлҽр булдыгыз. 

23|111|Сезнең золымнарыгызга сабыр итүлҽре ҿчен бүген аларны изге җҽза 

белҽн җҽзаладым, тҽхкыйк алар изге телҽклҽренҽ ирештелҽр. 

23|112|Аллаһ кыямҽт кҿнне кешелҽрдҽн: "Дҿньяда күпме тордыгыз, ел саны 

белҽн?" – дип сорар. 

23|113|Ҽйттелҽр: "Бер кҿн тордык яки бер кҿннҽн азрак тордык, кешелҽрнең 

гомерлҽрен вҽ гамҽллҽрен санаучы фҽрештҽлҽрдҽн сорагыл". 

23|114|Аллаһ ҽйтер: "Дҿньяда һҽм кабердҽ бик аз тордыгыз, ҽгҽр үзегезнең 

күпме торганыгызны белсҽгез. 

23|115|Ҽйҽ Без сезне хикмҽтсез буш вҽ батыл итеп халык кылдык дип уйлаган 

идегезме, һҽм Безгҽ кайтарылмабыз дип уйлаган идегезме?" 

23|116|Хикмҽтсез халык кыйлу кимчелегеннҽн Аллаһ бҿек булды, Ул хакыйкый 

патша, юктыр Илаһҽ, мҽгҽр Ул гына, олугъ ґҽрешнең Раббысы. 

23|117|Берҽү Аллаһ белҽн бергҽ башка Аллаһуга гыйбадҽт кылса, аның бу 

эшкҽ һич дҽлиле юктыр, аның хҿкем ителеше фҽкать Раббысы хозурындадыр. 

Имансызлар Аллаһ ґҽзабыннан котыла алмаслар бит! 

23|118|Ҽйткел: "Ий Раббым мине вҽ мҿэминнҽрне ярлыкагыл вҽ рҽхмҽт иткел! 

Син рҽхмҽт итүчелҽрнең иң хҽерлесесең!" 

24|1|Ошбу сүрҽ – Без аны иңдердек, вҽ андагы хҿкемнҽрне сезгҽ фарыз 

иттек, вҽ ул сүрҽдҽ иңдердек мҽгънҽсе ачык булган аятьлҽрне – шаять 

вҽгазьлҽнерсез! 

24|2|Зина кыйлучы хатын вҽ зина кылучы ир – аларның һҽр икесенҽ йҿзҽр 

мҽртҽбҽ сугыгыз. "Бу хҿкем ирсез хатынга вҽ хатынсыз иргҽдер". Аларны 

сукканда сезне шҽфкать тотмасын Аллаһ динендҽ, ҽгҽр Аллаһуга вҽ ахирҽт 

кҿненҽ ышаныр булсагыз. Аларның ґҽзабына мҿэминнҽрдҽн бер җҽмҽгать килеп 

карап торсын аларга хурлык күбрҽк булсын ҿчен. 

24|3|Зина кылучы ир никахланмас, мҽгҽр зина кылучы хатынга яки мҿшрикҽ 

хатынга никахланыр, вҽ зина кылучы хатынны һичкем никахламас, мҽгҽр зина 

итүче ир яки мҿшрик ир никахланыр. Зиначыларның никахы мҿэминнҽргҽ хҽрам 

ителде. 

24|4|Зинадан пакь булган хатыннарны зиначы дип сүгүчелҽр, соңра сүзлҽрен 

дҿреслҽр ҿчен дүрт шаһидне китерҽ алмасалар – аларга сиксҽн мҽртҽбҽ 



сугыгыз, вҽ аларның шаһид булуларын мҽңге кабул итмҽгез, алар – 

фасыйклардыр. 

24|5|Мҽгҽр зинадан пакь хатыннарны зиначы дип сүгүчелҽр хҿкемгҽ чаклы 

тҽүбҽ итеп гафу сорап ҿлгерсҽлҽр вҽ үзлҽрен тҿзҽтсҽлҽр, шулай булганда, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярлыкаучы вҽ бҽндҽлҽренҽ рҽхимле. 

24|6|Үз хатыннарын зиначы дип сүгүче ирлҽр, лҽкин сүзлҽрен дҿреслҽргҽ 

шаһидлҽре юк, мҽгҽр үзлҽре генҽ, аларның берсенҽ шҽһадҽт бирү ваҗебдер, 

хатынын зиначы дип сүгүче ир дүрт мҽртҽбҽ ҽйтер: "Биллаһи хатыным зина 

кылучы, мин дҿрес сҿйлим", – дип. 

24|7|Аннары бишенче Шҽһадҽтендҽ: "Ҽгҽр мин ялган шҽһадҽт бирүчелҽрдҽн 

булсам, миңа Аллаһуның лҽгънҽте булсын", – дияр. 

24|8|Ул хатынны сугылудан коткарыр дүрт мҽртҽбҽ шҽһадҽт бирүе, дүрт 

мҽртҽбҽ ҽйтер: "Биллаһи ирем мине зиначы дип сүгүендҽ ялганчылардан", – 

дип. 

24|9|Аннары бишенче Шҽһадҽтеңдҽ ҽйтер: "Ҽгҽр ирем дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн 

булса, Аллаһуның ачуы миңа булсын", – дип. 

24|10|Ҽгҽр сезгҽ Аллаһуның фазълы вҽ рҽхмҽте булмаса иде, ҽлбҽттҽ, 

хҿкемен ашыктырыр иде, бит Аллаһ тҽүбҽлҽрне кабул итүче хикмҽт иясе. 

24|11|Сездҽн бер җҽмҽгать синең алдыңа: "Гаишҽ разыйҽллаһу ґҽнһҽ зина 

кылды", – дип зур ифтира белҽн килде. Ий Мухҽммҽд г-м вҽ Гаишҽ: сез бу 

ифтираны үзегезгҽ зарарлы дип уйламагыз, бҽлки сезнең ҿчен хҽерледер. Ул 

ифтира итүче җҽмҽгатьнең һҽр берсенҽ булачактыр кҽсеп иткҽннҽре хҽтле 

гҿнаһ. Алардан олугъ ифтираны башлап сҿйлҽүчегҽ ахирҽттҽ олугъ ґҽзаб 

булыр. 

24|12|Ни ҿчен ул хҽбҽрне ишеткҽч күңелегездҽн яхшы уй уйламадыгыз, мҿэмин 

ирлҽр вҽ мҿэминҽ хатыннар үзлҽре хакында яхшылыкны уйлаганнары кеби, вҽ 

ни ҿчен бу хҽбҽр ачык ялган дип ҽйтмҽдегез. 

24|13|Гаишҽ зина кыйлды диючелҽр дүрт шаһид китерсҽлҽр иде, ҽгҽр дүрт 

шаһид китермҽсҽлҽр, алар Аллаһ хозурында ялганчылардыр. 

24|14|Ҽгҽр сезгҽ дҿньяда вҽ ахирҽттҽ Аллаһуның фазълы вҽ рҽхмҽте булмаса 

иде, ҽлбҽттҽ, ий сез ялган сҿйлҽүчелҽр тҿшкҽн гҿнаһыгыз сҽбҽпле сезне 

олугъ ґҽзаб тотар иде. 

24|15|Ул зина хҽбҽрен телегез белҽн каршы аласыз, аннары авызыгыз белҽн 

сҿйлисез, лҽкин ул хҽбҽр хакында белемегез, дҽлилегез юк, янҽ сез 

уйлыйсыз ул җиңел эш, анда гҿнаһ юк дип, ҽмма Аллаһ хозурында ул зур 

эшдер, ґҽзабы каты булыр. 

24|16|Ул хҽбҽрне ишеткҽч ни ҿчен ҽйтмҽдегез, андый сүзне сҿйлҽү безгҽ 

лаек түгел, сҿбхҽналлаһ ошбу сүз бик олугъ боһтандыр, дип. 

24|17|Аллаһ сезне вҽгҽзьлидер бу кеби сүзгҽ мҽңге кайтмагыз вҽ 

сҿйлҽмҽгез, ҽгҽр мҿэмин булсагыз, дип. 

24|18|Аллаһ сезгҽ аятьлҽрен бҽян итҽдер, шаять вҽгазьлҽнерсез, Аллаһ 

белүче вҽ хҿкем итүче. 

24|19|Мҿэминнҽр арасында фҽхеш эшнең фаш булуын сҿйлҽүчелҽргҽ дҿньяда вҽ 

ахирҽттҽ рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр, Аллаһ күңеллҽрдҽ булган нҽрсҽне белер, 

ҽмма сез белмҽссез. 

24|20|Ҽгҽр сезгҽ Аллаһның фазълы вҽ рҽхмҽте булмаса иде, ҽлбҽттҽ, дҿньяда 

ґҽзаб кылыр иде, тҽхкыйк Аллаһ бҽндҽлҽренҽ йомшак вҽ рҽхимле. 

24|21|Ий мҿэминнҽр, шайтанның фҽхеш гҿнаһлы эшлҽрне яхшы итеп күрсҽтүенҽ 

иярмҽгез, берҽү шайтан юлына керсҽ, шайтан үзенҽ ияргҽн кешене фҽхеш вҽ 

гҿнаһлы эшлҽрне эшлҽргҽ ҿндҽр, шулай итеп үзенҽ ияргҽн кешене алдар. Ҽгҽр 

сезгҽ Аллаһуның фазълы вҽ рҽхмҽте булмаса иде, Сезлҽрдҽн һичберегез 

гҿнаһыннан мҽңге пакьлҽнуче булмас иде, лҽкин Аллаһ үзе телҽгҽн кешесен 

тҽүбҽсен кабул итү белҽн гҿнаһтан пакьлҽр Аллаһ сүзлҽрне ишетүче вҽ 

куңеллҽрне белүче. 



24|22|Ий мҿэминнҽр, сездҽн һичкем якын кардҽшлҽренҽ, мескеннҽргҽ һҽм 

Аллаһ ризасы ҿчен диннең дҿрес җиренҽ күчеп килгҽннҽргҽ мал бирмҽскҽ, 

ярдҽм итмҽскҽ ант итмҽсен, бҽлки кимчелеклҽрен гафу итегез вҽ хаталарын 

кичерегез, Аллаһу тҽгалҽнең үзегезне ярлыкавын ҽллҽ сҿймисезме? Аллаһ 

белеп ярлыкаучы вҽ белеп рҽхмҽт итүче. 

24|23|Зина кылудан гафил вҽ пакь мҿэминҽ хатыннарны зиначы дип сүгүче 

кешелҽр дҿньяда һҽм ахирҽттҽ лҽгънҽт ителделҽр һҽм аларга олугъ ґҽзаб 

булыр. 

24|24|Кыямҽт кҿнендҽ ул пакь хатыннарны сүгүче кешелҽрнең теллҽре вҽ 

куллары һҽм аяклары кылган эшлҽре белҽн шҽһадҽт бирерлҽр. 

24|25|Ул кҿндҽ Аллаһ аларга тиешле җҽзаларын бирер һҽм алар Аллаһуның 

хаклыгын белерлҽр хак белү белҽн. 

24|26|Пычрак хатыннар – пычрак ирлҽргҽдер, вҽ пычрак ирлҽр – пычрак 

хатыннаргадыр, вҽ пакь хатыннар – пак ирлҽр ҿчендер, вҽ пакь ирлҽр – пакь 

хатыннар ҿчендер. Гаишҽ вҽ Сафван алар ҽйткҽн зинадан пакьлардыр. Алар 

ҿчен ярлыкау һҽм күркҽм булган җҽннҽт нигъмҽтлҽре бардыр. 

24|27|Ий мҿэминнҽр, үзегезнең ҿйлҽрегездҽн башка ҿйлҽргҽ рҿхсҽт алмыйча 

һҽм сҽлам бирмичҽ кермҽгез, рҿхсҽт сорагыз һҽм ҿйдҽ булган кешелҽргҽ 

сҽлам бирегез. Ҽнҽ шулай эшлҽсҽгез сезнең ҿчен хҽерледер, шаять 

вҽгазьлҽнерсез! 

24|28|Ҽгҽр ул ҿйдҽ һичкем булмаса яки кеше булып та керергҽ рҿхсҽт 

бирелмҽсҽ, ул ҿйгҽ кермҽгез, ҽгҽр сезгҽ кайтыгыз дип ҽйтелсҽ, кайтыгыз, 

кайтып китүегез сезнең ҿчен гҿнаһтан пакьрҽктер. Аллаһ сезнең эшлҽрегезне 

белер, шуңа карата җҽза бирер. 

24|29|Кеше тормый торган ҿйгҽ кереп файдаланып чыгуыгызда сезгҽ гҿнаһ 

юктыр. Аллаһ сезнең күрсҽтеп эшлҽгҽн эшлҽрегезне дҽ вҽ яшерен эшлҽгҽн 

эшлҽрегезне дҽ белҽдер. 

24|30|Ҽйт мҿэминнҽргҽ, карарга ярамый торан нҽрсҽлҽрдҽн күзлҽрен 

йомсыннар һҽм күрсҽтергҽ ярамый торган ҽгъзаларын күрсҽтмҽсеннҽр вҽ ике 

бот арасын зинадан сакласыннар, бу ҽйткҽнне эшлҽү аларга пакьлектер. 

Дҿреслектҽ Аллаһ аларның кыйлган эшлҽреннҽн хҽбҽрдар. 

24|31|Ҽйт мҿэмине хатыннарга, карарга ярамаган нҽрсҽдҽн күзлҽрен 

йомсыннар вҽ фҽҗерлҽрен зинадан сакласыннар һҽм кул белҽн йҿзлҽреннҽн 

башка булган зиннҽт урыннарын ачмасыннар, мҽгҽр һҽрвакыт ачык була торган 

йҿзлҽрен, ике кулларын вҽ тҽпилҽрен ачсалар ярый, һҽм башларын, муеннарын 

вҽ күкрҽклҽрен пҽрдҽлҽр белҽн капласыннар, вҽ зиннҽтлҽрен ачмасыннар. 

"Аллаһ мҿселман булган хатын-кызларны чҽчлҽрен, муеннарын, белҽклҽрен, 

тубыкларын, югары чҽлтерлҽрен, колак алкаларын, муенга таккан зиннҽтлҽрен 

һҽм белҽзеклҽрен ят ирлҽргҽ күрсҽтүдҽн тыйды", мҽгҽр бу ҽйтелгҽннҽрне 

үзенең иренҽ, яки аталарына, яки ирлҽренең аталарына, яки үзлҽренең ир 

туганнарына, яки үзлҽренең балаларына, яки ирлҽренең балаларына, яки 

бертуган кардҽшлҽренең балаларына, яки кыз туганнарының балаларына, яки 

мҿселман булган хатыннарга, яки үзе хуҗа булган кол иргҽ вҽ кол хатынга, 

һҽм шҽһвҽт куҽте булмыйча хатыннарга ихтыяҗы булмаган фҽкать хатыннар 

янына ашар-эчҽр ҿчен генҽ килҽ торган ят ирлҽргҽ, һҽм хатыннарга якынлык 

кыйлырга кҿче етмҽгҽн, ягъни бҽлҽгатькҽ ирешмҽгҽн ир балаларга, шушы 

зекер ителгҽн кешелҽргҽ чҽчлҽрен, муеннарын, колак алкаларын, белҽклҽрен, 

белҽзеклҽрен, балтырларын күрсҽтсҽлҽр гҿнаһ булмас, вҽ ул хатыннар урамда 

йҿрегҽндҽ аякларын аякларына бҽрмҽсеннҽр күренмҽгҽн зиннҽтлҽрен белдермҽк 

ҿчен, ягъни йҿрегҽндҽ аяк тавышларын да чылтырауклы зиннҽтлҽренең дҽ 

тавышларын ишеттереп йҿрмҽсеннҽр! Ий мҿэминнҽр, һҽммҽлҽрегез дҽ Аллаһуга 

тҽүбҽ итегез, шаять дҿнья вҽ ахирҽттҽ бҽхетле булырсыз. 

24|32|Үзлҽрегездҽн ирсез хатыннарны вҽ хатынсыз ирлҽрне, һҽм никах 

хакларын үтҽргҽ яраклы булган яхшы колларыгызны вҽ җариялҽрегезне 



ҿйлҽндерегез, ҽгҽр ҿйлҽнүчелҽр фҽкыйрь булсалар, Аллаһ аларны бай кылыр 

үзенең юмартлыгы белҽн, шиксез Аллаһ киңлек иясе вҽ белеп эш кылучы. 

24|33|Никахлану ҿчен мал таба алмаган ярлы кешелҽр сабыр итсеннҽр Аллаһ 

аларга байлык биргҽнгҽ чаклы, һҽм зинадан саклансыннар. Үзегез сатып 

алган ир вҽ хатын колларыгыз, сездҽн азатлык язуын сорасалар, аларга 

азатлык язуын бирегез ҽгҽр аларның мал кҽсеп итеп ул малны сезгҽ китереп 

тапшырачагына ышансагыз. Ягъни хуҗасы колга эшлҽп мең сум акча китереп 

бирсҽң мин сине азат итҽм, дип кулына вакытлыча азатлык язуын биреп 

чыгарып җибҽрҽ. Кол шул акчаны китереп тапшырса, бҿтенлҽй азат була. 

Аллаһ ҽйтте: "Азат итҽчҽк колларыгызга Без сезгҽ биргҽн малдан ҿлеш 

бирегез", – дип. Димҽк ҽлеге кол табып китергҽн мең сумны барын да 

алмыйча киметеп алу ваҗиб буладыр, күбрҽк киметү яки бҿтенлҽй бушка азат 

итү зур саваблы эшдер. Янҽ дҿнья малын кҽсеп итҽр ҿчен кол хатыннарыгызны 

зинага кҿчлҽмҽгез, чҿнки кайбер хуҗалар үзлҽренең кол хатыннарын зина 

кылып акча җыярга кҿчлҽделҽр, Аллаһ бу эштҽн тыйды. Ҽгҽр ул кол 

хатыннарны хуҗасы зинага кҿчлҽсҽ, ул кол хатыннарның кҿчлҽнеп зина 

кыйлганнары соңында Аллаһ аларны ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт итүче. (Җавабы вҽ 

гҿнаһы кҿчлҽүче хуҗаларына булыр.) 

24|34|Тҽхкыйк Без сезгҽ хҽрам хҽлҽлне коручы аятьлҽрне иңдердек, вҽ 

сездҽн ҽүвҽл яшҽгҽн кешелҽрнең тарихларын бҽян итүче аятьлҽрне иңдердек, 

һҽм гҿнаһтан сакланучы тҽкъва кешелҽргҽ вҽгазьлҽр иңдердек. 

24|35|Аллаһ җирне вҽ күклҽрне кояш вҽ ай белҽн яктыртучыдыр. Аллаһ 

нурының мҿэмин күңелендҽ мисалы, эчендҽ шҽм янып торган ҿйнең тҽрҽзҽсе 

кебидер, ул шҽм пыяла лампа эчендҽдер, лампа биш зур йолдызның берсе 

кебидер. Ул лампа уты яндырылыр зҽйтүн агачының мае белҽн, ул агач кҿн 

чыгышында да түгел, кҿн батышында да түгел – урталыктадыр. Аның мае ут 

ирешмҽсҽ дҽ яктырырга якын булды. Шҽм яктылыгы лампа яктылыгы ҿстенҽ 

яктылыктыр. Ягъни мҿэминнең иман нуры ҿстенҽ Коръҽн нуры ҿстҽлмҽ нурдыр. 

Аллаһ Коръҽн нурына үзе телҽгҽн кешесен күндерер, вҽ Аллаһ кешелҽр ҿчен 

мисал китерҽдер гыйбрҽтлҽнсеннҽр ҿчен. Бит Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче. 

24|36|Ул яктылык бирүче шҽм мҽсҗидлҽрдҽ булыр, Аллаһ боерды ул 

мҽсҗидлҽрне зурларга һҽм Аллаһ исемен зекер итҽргҽ, ул мҽсҗидлҽрдҽ 

Аллаһуга тҽсбих ҽйтерлҽр иртҽлҽрдҽ вҽ кичлҽрдҽ. 

24|37|Алыш-биреш итеп сҽүдҽ эшлҽренҽ алынмый торган ирлҽр, аларны алдый 

алмады дҿнья эше Аллаһ зекереннҽн, вҽ намазлардан, вҽ зҽкят бирүдҽн, алар 

күңеллҽр вҽ күзлҽр тетрҽгҽн кыямҽт кҿненең катылыгыннан куркалар. 

24|38|Алар ул изгелеклҽрне эшлилҽр, Аллаһ аларның кылган гамҽллҽренең 

күркҽмерҽге белҽн җҽза кылсын ҿчен һҽм Аллаһ үзенең юмартлыгыннан 

савабларын кылган гамҽллҽреннҽн арттырып бирсен ҿчен. Аллаһ телҽгҽн 

бҽндҽсен хисапсыз ризыкландырыр. 

24|39|Имансыз дин тотучыларның гамҽллҽренең мисалы, тигез киң җирдҽ рҽшҽ 

(мираж) кебидер, бик сусаган кеше аны су дип белер һҽм су эчҽм дип анда 

барыр, хҽтта барып җитсҽ ул җирдҽ һичнҽрсҽ тапмас, имансызның гамҽле нҽкъ 

шундыйдыр, вҽ ул гамҽле ҿстендҽ Аллаһуның хҿкемен табар, Аллаһ аңа 

тулысынча хисап ясап тиешле җҽзаны бирер. Бит Аллаһ бик тиз хисап 

итүчедер. 

24|40|Яки ул имансыз дин тотучыларның гамҽллҽре, тирҽн диңгездҽ 

дулкынлыктан барлыкка килгҽн караңгылык кеби. Ул диңгезне дулкын каплый, 

ул дулкын ҿстеннҽн янҽ дулкын каплый, вҽ ул дулкын ҿстеннҽн кара болыт 

каплыйдыр, ошбу караңгылыклар берсе икенчесенең ҿстенҽ караңгылыктыр. 

Ошбу катлы-катлы караңгылык астында калган кеше, ҽгҽр кулын чыгарса, 

ифрат караңгылыктан кулын күрергҽ якын да булмас. Аллаһ кемгҽ иман нурын 

бирмҽсҽ, ҽлбҽттҽ, аның иман нуры булмас! 



24|41|Ий Мухҽммҽд г-м, белҽсеңме дҿреслектҽ Аллаһу тҽгалҽ – Аңа җирдҽ вҽ 

күклҽрдҽ булган мҽхлукатлар тҽсбих ҽйтерлҽр, канатларын һавада җҽйгҽннҽре 

хҽлдҽ кошлар да тҽсбих ҽйтерлҽр. Тҽсбих ҽйтүчелҽрнең барчасы үзлҽренең 

намазларын вҽ тҽсбихлҽрен белер булдылар. Аллаһу тҽгалҽ ул мҽхлукатның ни 

эшлҽгҽннҽрен белүче. 

24|42|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽм аларның араларында булган һҽрнҽрсҽ Аллаһ 

мҿлкедер, вҽ ахирҽттҽ кайту да Аллаһугадыр. 

24|43|Ҽйҽ күрмҽдеңме Аллаһ болытларны куар, соңра аларны бер-берсенҽ 

кушар, соңра аларны берсе ҿстендҽ икенчесең кылыр, һҽм күрерсең, аларның 

араларыннан яңгыр чыгар, вҽ Аллаһ шул болытлардан тау күплегендҽ боз 

иңдерер, ул боз белҽн телҽгҽн кешесен һҽлак итҽр вҽ телҽгҽн кешесен 

коткарыр, вҽ шул болыт яшененең яктылыгы күзлҽрнең, нурын бетерергҽ якын 

булыр. 

24|44|Аллаһ кҿндезне вҽ кичне алмаштырыр берсен берсе артыннан китерү 

белҽн, Аллаһуның бу эшендҽ гакыллы вҽ күзле кешелҽргҽ гыйбрҽтлҽр бар. 

24|45|Аллаһ җир йҿзендҽ булган барча җан иясен судан халык кылды, ул 

хайваннарның кайберлҽре корсагы ҿстендҽ йҿрер, вҽ кайберлҽре ике аяк 

ҿстендҽ йҿрерлҽр, вҽ кайберлҽре дүрт аяк ҿстендҽ йҿрерлҽр, Аллаһ үзе 

телҽгҽн мҽхлукларны халык кылыр, бит Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

24|46|Тҽхкыйк Без дҿреслекне генҽ бҽян итҽ торган аятьлҽрне иңдердек, 

Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсен туры юлга күндерер. 

24|47|Монафикълар ҽйтерлҽр: "Без Аллаһуга вҽ рҽсүлгҽ иман китердек һҽм 

аларга итагать иттек", – дип, соңра шул сүзлҽреннҽн соң Аллаһуга вҽ 

рҽсүлгҽ итагать итүдҽн алардан бер фирка баш тартты, алар чын ышанучы 

түгел, иманнары юк. 

24|48|Ҽгҽр ул монафикълар Аллаһуга вҽ расүлгҽ чакырылсалар расүл аларның 

арасында хҿкем итсен ҿчен, шул вакыт, безнең зарарыбызга хҿкем итҽр, дип, 

расүл янына килүдҽн баш тартырлар. 

24|49|Ҽгҽр ул монафикъларның башка кеше ҿстендҽ хаклары булса, расүлгҽ 

тиз-тиз ашыгып барырлар. 

24|50|Яки аларның күңеллҽрендҽ имансызлык сырхавы бармы, яки синең 

пҽйгамбҽрлегендҽ шик итҽлҽрме, яки Аллаһ һҽм расүл хҿкем иткҽндҽ алар 

зарарына хҿкем итҽрлҽр дип куркалармы? Бҽлки алар хактан баш тартып 

үзлҽренҽ золым итүчелҽрдер. 

24|51|Хак мҿэминнҽрнең сүзлҽре шул булды, ҽгҽр Аллаһуга вҽ расүлгҽ 

чакырылсалар араларында хҿкем итмҽк ҿчен, ишеттек вҽ итагать иттек дип 

ҽйтмҽклҽредер. Ҽнҽ шундый ҽдҽпле хак мҿэминнҽр мҽңгелек бҽхеткҽ 

ирешүчелҽр. 

24|52|Берҽү Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итсҽ вҽ Аллаһудан курыкса һҽм 

гҿнаһлы булудан сакланса, алар бҿек дҽрҽҗҽгҽ ирешүчелҽрдер. 

24|53|Монафикълар расүл хҿкемен яратмаганлыкларын яшереп бик ныклап Аллаһ 

исеме илҽ ант иттелҽр, ҽгҽр син аларга йортларыннан чыгып китҽргҽ 

боерсаң, ҽлбҽттҽ, алар чыгарлар иде, син аларга ҽйт: "Ялганга ант 

итмҽгез, итагать итүнең нҽрсҽ икҽнлеге мҽгълүм эшдер, югыйсҽ ялганга ант 

итү итагать түгел, бит Аллаһ сезнең кыйлган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдар. 

24|54|Ҽйт: "Аллаһуга итагать итегез, вҽ расүлгҽ итагать итегез, ҽгҽр 

аларга итагать итүдҽн баш тартсагыз, рҽсүлнең бурычы фҽкать Аллаһуның 

хҿкемнҽрен сезгҽ ирештерү генҽ, вҽ сезнең бурычыгыз расүл йҿклҽгҽнне 

үтҽүдер, ҽгҽр расүлгҽ итагать итсҽгез, туры юлга күнелерсез, расүлгҽ 

Аллаһ хҿкемнҽрен ачык итеп ирештерү ваҗибдер. 

24|55|Иман китереп изге гамҽллҽр кылган хак мҿселманнарны Аллаһ җир 

ҿстенҽ хуҗа итҽргҽ вҽгъдҽ кылды болардан ҽүвҽлге мҿселманнарны хуҗа иткҽн 

кеби, һҽм Үзе аларга риза булып биргҽн ислам динен загыйфьлҽтмичҽ таза 

һҽлендҽ сакларга вҽгъдҽ кыллы, дҽхи дошманнарыннан куркып яшҽүне 



иминлеккҽ, тынычлыкка алыштырырга вҽгъдҽ кылды. Миңа гына гыйбҽдҽт 

кылырлар вҽ Миңа һич кемне тиңдҽш кылмаслар. Ошбу Аллаһуның вҽгъдҽсеннҽн 

һҽм Аның ярдҽменнҽн соң берҽү артка чигенеп мҿртҽт булса, ул кешелҽр – 

фасыйклардыр. 

24|56|Ий мҿэминнҽр намазларыгызны вакытында укыгыз, зҽкятлҽрегезне 

бирегез һҽм расүлгҽ итагать итегез, шаять Аллаһудан рҽхмҽт ителерсез! 

24|57|Син уйлама кҽферлҽр җирдҽ Аллаһны гаҗиз кҿчсез итҽрлҽр аларны ґҽзаб 

кылуда яки һҽлак итүдҽ дип. Аларның торачак урыннары уттыр, ни кабахҽт 

урын. 

24|58|Ий мҿэминнҽр хезмҽтче колларыгыз һҽм бҽлагатькҽ ирешмҽгҽн сабый 

балаларыгыз, сезнең яныгызга керергҽ рҿхсҽт сорасалар, ҿч вакытта: иртҽ 

намазыннан элек, ҿйлҽ намазы вакытында һҽм йҽстү намазыннан соң, ошбу ҿч 

вакыт гаурҽтдер, ул вакытларда киемнҽрегезне алмаштырган буласыз, шул 

күрсҽтелгҽн ҿч вакыттан башка вакытларда бер-берегезгҽ рҿхсҽтсез кереп 

йҿрүегездҽ сезгҽ дҽ, аларга да гҿнаһ юкдыр. Аллаһ сезгҽ хҿкеми аятьлҽрне 

бҽян итҽдер, Аллаһ белүче вҽ гадел хҿкем итүче. 

24|59|Ҽгҽр балаларыгыз бҽлагатькҽ ирешсҽлҽр, сезнең яныгызга һҽрвакыт 

рҿхсҽт сорап керсеннҽр, ҽүвҽлге бҽлагатькҽ ирешкҽннҽрегез рҿхсҽт 

сораганнары кеби. Аллаһ сезгҽ үзенең хҿкемнҽрен ҽнҽ шулай бҽян итҽдер, 

Аллаһ белүче вҽ хҿкемче. 

24|60|Хатыннардан бала тапмый торган вҽ хҽйез күрми торган карт хатыннар 

алар иргҽ баруны да телҽмилҽр, аларга гҿнаһ юк ят ирлҽр алдында тышкы 

киемнҽрен салуларында, сакларга тиеш булган зиннҽт урыннарын ачмаганнары 

хҽлдҽ, ҽгҽр тышкы киемнҽрен салмасалар алар ҿчен хҽерледер. Аллаһ 

һҽркемнең нҽрсҽ турында сҿйлҽгҽнен ишетүче, һҽркемнең ниятен белүче. 

24|61|Сукыр, аксак вҽ башка авыру кешегҽ, һҽм үзегезгҽ гҿнаһ юктыр, үз 

ҿйлҽрегездҽ, вҽ ата-аналарыгызның, вҽ үзегез белҽн бертуган 

кардҽшлҽрегезнең, вҽ атагызның бертуганнарының, вҽ анагызның 

бертуганларының, вҽ ачкычка хуҗа булып калган, вҽ дусларыгызның ҿйлҽрендҽ 

җыелып яки аерым ашавыгызда зарар һҽм гҿнаһ юктыр. (Мҿселманнар сугышка 

киткҽндҽ сукыр, аксак һҽм башка чирлелҽргҽ ҿй ачкычларын биреп, ҿйдҽ 

булган ризыкларны ашагыз дип киткҽннҽр. Лҽкин ҿйдҽ калган кешелҽр 

тартынып ашамаганнар. Югарыдагы аять шул хакта иңгҽн). Дин 

кардҽшлҽрегезнең ҿйлҽренҽ кергҽндҽ сҽлам бирегез Аллаһудан пакь, мҿбарҽк 

булган бүлҽк йҿзеннҽн, ҽнҽ шулай Аллаһ сезлҽргҽ аятьлҽрен бҽян итҽ, шаять 

фикерлҽп аңнарсыз! 

24|62|Камил һҽм таза иманлы кешелҽр менҽ болардыр, Аллаһуга вҽ Аның 

расүленҽ иман китерерлҽр, вҽ киңҽш ҿчен җыелган Мухҽммҽд г-мнең 

мҽҗлесендҽ булсалар, аңардан рҿхсҽт алмыйча мҽҗлестҽн чыгып китмҽслҽр, 

синнҽн рҿхсҽт сораган мҿэминнҽр Аллаһуга вҽ Аның расүленҽ ышануда бик нык 

ышанучылардыр. Ҽгҽр алар хаҗҽтлҽре ҿчен синнҽн рҿхсҽт сорасалар, алардан 

үзең мҿэмингҽ рҿхсҽт бир, вҽ алар ҿчен Аллаһудан ярлыкау эстҽ! Бит Аллаһ 

бҽндҽлҽрен ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт итүче. 

24|63|Расүлүллага үзара бер-берегезгҽ дҽшкҽн кеби дҽшмҽгез, бҽлки: йҽ 

расүлүллаһ, йҽ нҽбийаллаһ, дип дҽшегез. Тҽхкыйк Аллаһ белде Сезлҽрдҽн 

рҿхсҽт сорамыйча, бер-берсенҽ яшеренеп расүлүллаһ мҽҗлесеңнҽн чыгып 

китүчелҽрне. (Йҽ Хандак казыганда рҿхсҽтсез ташлап китҽ иделҽр, алар 

монафикълардыр.) Пҽйгамбҽрнең ҽмерлҽренҽ каршылык күрсҽткҽн кешелҽр 

саклансыннар, дҿньяда аларга бҽла-каза килүдҽн яки ахирҽттҽ рҽнҗетүче 

ґҽзаб тотудан! 

24|64|Ҽгаһ булыгыз, җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽр Аллануныкыдыр. Сез 

Аллаһуга итагать итҽсезме яки Аңа каршы барасызмы, аны Ул белер, дҽхи 

монафикъларның җҽза ҿчен Аңа кайтачак кҿннҽрендҽ белер, һҽм эшлҽгҽн явыз 

эшлҽрен үзлҽренҽ белдерер, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белҽ. 



25|1|Үзенең колы Мухҽммҽд г-мгҽ хак белҽн батыл арасын асра торган 

Коръҽнне Иңдерүче Аллаһу тҽгалҽ һҽрнҽрсҽдҽн бҿек булды, Аллаһ Коръҽнне 

иңдерде галҽмнҽр мҽхлукларын Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы булсын ҿчен. 

25|2|Ул – Аллаһ җир вҽ күклҽр мҿлкенең хуҗасыдыр, вҽ Ул бала китермҽде, 

вҽ Аның мҿлкендҽ тиңдҽше булмады, вҽ Ул һҽрнҽрсҽне халык кылды, 

һҽрнҽрсҽне үлчҽп ризык вҽ ҽҗҽл тҽкъдир кылды. 

25|3|Мҿшриклҽр, һичнҽрсҽне бар итҽргҽ кҿче җитмҽгҽн, бҽлки үзлҽре агач 

таштан юнып ясалган сынымнарны Илаһҽ тоттылар Аллаһудан башка, дҽхи ул 

сынымнар үзлҽренҽ файданы китерергҽ вҽ үзлҽреннҽн зарарны җибҽрергҽ кадир 

булмаслар, вҽ бер кешене үтерергҽ, вҽ бер кешене тергезергҽ, һҽм кабердҽн 

бер кешене кубарырга кҿчлҽре җитмҽс. 

25|4|Имансызлар ҽйттелҽр: "Ошбу Коръҽн һичнҽрсҽ түгел, мҽгҽр аны Мухҽммҽд 

үзе уйлап чыгарды, аннары Аллаһудан килде дип ялганлады, һҽм аңа башка 

кавем дҽ ярдҽм итте", – дип. Тҽхкыйк золым белҽн вҽ хакка ышанмау белҽн 

килделҽр, Аллаһудан иңгҽн китапны ҽүвҽлге китап ҽһеллҽреннҽн алды, 

диделҽр. 

25|5|Дҽхи ҽйттелҽр: "Ул Коръҽн ҽүвҽлге ҿммҽтлҽрнең ялган сүзлҽредер, 

Мухҽммҽд аны күчереп яздырды вҽ ул сүзлҽр Мухҽммҽдкҽ иртҽлҽр һҽм кичлҽр 

дҽ укыла", – дип. 

25|6|Ҽйт: "Ул Коръҽнне җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен серлҽрне белүче Аллаһ 

иңдерде, вҽ Ул – Аллаһ мҿэминнҽрне ярлыкаучы һҽм аларга рҽхмҽт итүче 

булды", – дип. 

25|7|Мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Мин пҽйгамбҽр диюче Мухҽммҽдкҽ ни булды, башка 

кешелҽр кеби аш ашый, базарларда йҿри, ни булыр иде, ҽгҽр Мухҽммҽдкҽ бер 

фҽрештҽ иңгҽн булса, шул фҽрештҽ белҽн аның Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы 

пҽйгамбҽр икҽнлеге ачыкланыр иде. 

25|8|Яки аңа күктҽн нигъмҽтлҽр иңдерелсҽ, базарда йҿрмҽс иде, яки аның 

һҽртҿрле җимеш бирҽ торган бакчасы булып, шул бакчадан ашасын иде дип. 

Янҽ ул залимнҽр ҽйттелҽр: "Ҽгҽр сез бу Мухҽммҽдкҽ иярсҽгез, сихерлҽнгҽн 

кешегҽ ияргҽн буласыз", – дип. 

25|9|Ий Мухҽммҽд г-м, кара инде ул ахмакларга, синең хакыңда нҽрсҽ 

сҿйлилҽр, алар хакны белүдҽн, пҽйгамбҽрне танудан адаштылар, инде туры 

юлны табарга кҿчлҽре җитмҽс. 

25|10|Барча вҿҗүдтҽн бҿек Аллаһ, ҽгҽр телҽсҽ, сиңа алар ҽйткҽн бакчадан 

яхшырак бакча кылыр иде, дҿньяда ул бакчалардан елгалар да агызыр, вҽ 

сиңа бҿек ҿйлҽр дҽ кылыр иде, лҽкин аларны Аллаһ ахирҽткҽ калдырды. 

25|11|Бҽлки алар кыямҽтне ялганга тоттылар, шуңа күрҽ алар дҿньяга 

алдандылар, кыямҽтне ялганлаучыга каты утны хҽзерлҽдек. 

25|12|Утны алар ерактан күргҽч, ул утта ачуланып кайнаган тавышны 

ишетерлҽр, дҽхи ишҽк тавышы кеби яман тавышын ишетерлҽр. 

25|13|Ҽгҽр алар куллары муеннарына богауланмыш хҽлдҽ шул уттан тар урынга 

салынсалар, шулвакыт алар: вҽй безгҽ һҽлакҽтлек, каты ґҽзаб, дип елап 

кычкырышырлар. 

25|14|Аларга ҽйттелҽр: "Сез бүген бер генҽ һҽлакҽтлек белҽн кычкырмагыз, 

бҽлки күп һҽлакҽтлек белҽн кычкырыгыз." 

25|15|Ҽйт: "Шулай мҽңгегҽ утка керү хҽерлеме? Яки тҽкъва мҿэминнҽргҽ 

вҽгъдҽ ителгҽн җҽннҽт хҽерлеме? Ул җҽннҽт аларга изге гамҽллҽренҽ җҽза 

һҽм кайтачак мҽңгелек урыннарыдыр. 

25|16|Аларга анда ни телҽсҽлҽр шул булыр мҽңге калганнары хҽлдҽ, ул 

җҽннҽт Раббыңның фазълы вҽ рҽхмҽте белҽн мҿэминнҽргҽ вҽгъдҽ ителде, ул 

вҽгъдҽдҽн соралмыш булды, ягъни фҽрештҽлҽр: "Ий Раббыбыз мҿэминнҽрне үзең 

вҽгъдҽ иткҽн "Гаден" җҽннҽтенҽ керт", – дилҽр. 



25|17|Аллаһ кыямҽт кҿнне сынымнарны вҽ аларга гыйбадҽт кылган мҿшриклҽрне 

бергҽ кубарыр, Минем бу бҽндҽлҽремне сез адаштырдыгызмы, яки алар үзлҽре 

туры юлдан адаштылармы, дип сынымнардан сорар. 

25|18|Сынымнар гаҗҽпсенеп ҽйтерлҽр: "Йҽ Рабби, без Сине кимчелектҽн пакь 

дип мактап тҽсбих ҽйтҽбез, Синнҽн башканы Илаһҽ тотмак безгҽ һич лаек 

булмады, без аларга безгҽ гыйбадҽт кылыгыз, дип ничек ҽйтҽ алабыз, лҽкин 

Син аларны вҽ аталарын тҿрле нигъмҽтлҽр белен сыйладың, хҽтта алар 

шҽһвҽткҽ чумып Синең зекреңне оныттылар, вҽ һҽлак буласы кавем булдылар. 

25|19|Аллаһ мҿшриклҽргҽ ҽйтер: "Ий мҿшриклҽр, менҽ бүген сынымнарыгыз 

сезне сҿйлҽгҽн ялган сүзлҽрегез белҽн гаеплилҽр, ягъни алар без Илаһҽбез, 

безгҽ гыйбадҽт кылыгыз, дип һич тҽ ҽйтмҽгҽннҽр, Илаһҽбез дип хыялланган 

сынымнарыгызның кҿчлҽре җитмҽс сездҽн ґҽзабны җибҽрергҽ һҽм ярдҽм итҽргҽ? 

Ий кешелҽр, сездҽн берҽү мҿшрик булып үзенҽ золым итсҽ, ул кешегҽ Без 

олугъ ґҽзабны татытырбыз. 

25|20|Синнҽн ҽүвҽл җибҽрмҽдек рҽсүллҽрдҽн мҽгҽр кешелҽрдҽн расүл итеп 

җибҽрдек, алар ашыйлар вҽ базарларда йҿрилҽр иде. Бҽгъзегезне бҽгъзегезгҽ 

фетнҽ кылдык, байны фҽкыйрьгҽ, сҽламҽтне сырхаулыга, дҽрҽҗҽлене 

дҽрҽҗҽсезгҽ, ҽйтер: мин ник аның кеби булмадым дип. Ий мҿэминнҽр, 

хҽлегезне сабыр итҽсезме, Раббың хҽлегезне күрүче булды, сабыр итсҽгез, 

ҽҗерен бирер. 

25|21|Безгҽ яхшылык белҽн юлыгырга телҽмҽгҽн имансызлар ҽйттелҽр: "Ни 

булыр иде, ҽгҽр безгҽ фҽрештҽлҽр иңеп Мухҽммҽднең расүл икҽнлеген 

ҽйтсҽлҽр, яки Раббыбызны күрсҽк, Мухҽммҽднең расүл икҽнлеген ҽйтсҽ", – 

дип. Тҽхкыйк алар шул сүзлҽре белҽн нҽфеслҽрендҽ тҽкҽбберлҽнделҽр һҽм 

золымда чиктҽн уздылар. 

25|22|Кыямҽт кҿнне ґҽзаб фҽрештҽсен күрерлҽр, лҽкин ул кҿндҽ имансызларга 

шатлык булмас, вҽ фҽрештҽлҽр ҽйтер: "Имансызларга җҽннҽткҽ керү хҽрам 

булды". 

25|23|Имансызларның кешелҽргҽ кылган бҽгъзе яхшылыкларына касад кылырбыз, 

һҽм очкан тузан кеби юк итҽрбез. 

25|24|Кыямҽт кҿнендҽ җҽннҽт ҽһеленең урыны хҽерлерҽк вҽ рҽхҽтлҽнү 

урыннары да күркҽмерҽктер. 

25|25|Вҽ ул кҿндҽ күк ярылып аннан бер болыт чыгар, ул болыт илҽ 

кешелҽрнең гамҽл дҽфтҽрлҽре белҽн фҽрештҽлҽр иңҽр. 

25|26|Ул кҿндҽ һҽрнҽрсҽгҽ хуҗа булу Аллаһ кулында булып һичбер затның 

катнашы булмас, ул кҿн имансызлар ҿчен авыр кҿн булыр. 

25|27|Ул кҿндҽ Коръҽн белҽн гамҽл итмҽгҽн залим каты хҽсрҽттҽн ике кулын 

тешлҽр, вҽ ҽйтер: "Ни булыр иде дҿньяда пҽйгамбҽргҽ ияреп аның белҽн 

бергҽ хак юлны тоткан булсам". 

25|28|Ни үкенеч һҽлак булу килде, ни булыр иде фҽлҽн кҽферне дус тотмаган 

булсам. 

25|29|Тҽхкыйк ул мине Коръҽннҽн биздерде миңа ул Коръҽн Аллаһудан 

килгҽннҽн соң, шайтан кешене алдан ташлап китҽр булды. 

25|30|Мухҽммҽд г-м ҽйтте: "Йҽ Рабби, минем кавемем ошбу Коръҽнне инкяр 

итеп куйдылар, кабул итмҽделҽр һҽм кешелҽрне дҽ аның белҽн гамҽл кылудан 

тыйдылар. 

25|31|Синең дошманнарың булган кеби имансызлардан һҽр пҽйгамбҽргҽ 

дошманнар кылдык, алар сабыр иттелҽр, син да сабыр ит, сине һидҽяткҽ 

күндерергҽ һҽм дошманнарыңа каршы ярдҽм бирергҽ Раббың җитҽдер. 

25|32|Имансызлар ҽйттелҽр: "Нҽрсҽ булыр иде, ҽгҽр Коръҽн аңа бер мҽртҽбҽ 

иңүдҽ тулы китап булып иңсҽ. Без аны аять аять иңдердек, күңелеңне 

куҽтлҽр ҿчен һҽм тҽртибе илҽ аерып-аерып укыдык, сиңа ятларга җиңел 

булсын ҿчен. 



25|33|Мҿшриклҽр синең хакында батыл мисал китермҽслҽр мҽгҽр китерсҽлҽр, 

Без аларның батыл мисалларын юкка чыгара торган хак мисал китерербез һҽм 

бҽяне күркҽм аятьлҽрне китерербез, аптырап калырлар. 

25|34|Коръҽннҽн качкан кешелҽр йҿзтүбҽн җҽһҽннҽмгҽ сҿрелерлҽр, бу кешелҽр 

Коръҽннҽн ерак булулары сҽбҽпле туры юлдан бик ерак адашучылар, һҽм 

ахирҽттҽге урымнары да бик яман урындыр. 

25|35|Тҽхкыйк Без Мусага Тҽүратны бирдек, на кардҽше Һарунны аңа ярдҽмче 

кылдык. 

25|36|Безнең аятьлҽребезне ялганга тотучы кавемгҽ барыгыз, аларны хак 

дингҽ ҿндҽгез! Муса белҽн Һарунны да ялганга тоткач, Без ул кавемне һҽлак 

иттек. 

25|37|Нухны, вҽ башка расүллҽрне ялганга тотканнары ҿчен, Нух кавемен 

Туфан суына батырып һҽлак иттек, аларның Туфан белҽн һҽлак булуларын 

кешелҽргҽ гыйбрҽт ҿчен кылдык, вҽ ул залимнҽргҽ ахирҽттҽ рҽнҗетүче ґҽзаб 

хҽзерлҽдек. 

25|38|Гад, Самуд кавемнҽрен һҽм коега табынучы кос иялҽрен һҽлак иттек, 

дҽхи алар арасында күп кавемнҽрне һҽлак иттек. (Шҿґҽеб пҽйгамбҽр 

кавеменнҽн бер җҽмҽгать ташланган бер иске коедан чыга торган чишмҽгҽ 

табына торган булганнар. Аллаһ аларны җиргҽ йоттырган. Татарстанда 

адашкан кешелҽр тарафыннан "ҽүлиялҽр тавы" дип аталган җирдҽ бер чишмҽ 

бар икҽн, һҽлак булырга ашыккан кешелҽр шул чишмҽгҽ табынырга баралар). 

25|39|Аларны һҽлак итмҽс борын, һҽрберсенҽ ҽүвҽлдҽ һҽлак булган 

кавемнҽрнең хҽллҽрен гыйбрҽт очен баян кылдык, лҽкин алар 

гыйбрҽтлҽнмҽделҽр, һҽм Без һҽммҽлҽрен каты һҽлак итү белҽн һҽлак иттек. 

25|40|Тҽхкыйк ҿелҽренҽ таш яудырып һҽлак ителгҽн Лут кавеменең шҽһҽре 

яныннан кҽферлҽр үтеп йҿрилҽр, алар шул шҽһҽр яныннан үткҽндҽ Аллаһуның 

ґҽзаб ҽсҽрен күрмилҽрме? Бҽлки алар имансыз булулары сҽбҽпле кабердҽн 

кубарылуны кҿтмилҽр. 

25|41|Мҿшриклҽр сине күргҽндҽ мҽсхҽрҽ итеп ҽйттелҽр: "Шул ирнеме Аллаһ 

пҽйгамбҽр итеп җибҽрде", – дип. 

25|42|Янҽ ҽйттелҽр: "Ул Мухҽммҽд безне ислам диненҽ ҿндҽп сынымнарыбыздан 

аера язды, ҽгҽр сабыр итеп сынымнарыбызга ныклап тотынмаган булсак, 

ҽлбҽттҽ, безне сынымнарыбыздан аерган булыр иде", – дип. Алар ґҽзабны 

күргҽндҽ, ҽлбҽттҽ, белерлҽр кем туры юлдан адашканлыгын. 

25|43|Ҽйҽ күрҽсеңме нҽфес һавасын Илаһҽ тоткан кешене, ягъни яшҽве дҽ, 

дин тотуы да нҽфесе телҽгҽнчҽ генҽдер. Ҽллҽ син аңа вҽкил булып, аны туры 

юлга күндерҽ алырсыңмы? 

25|44|Яки син уйлыйсыңмы аларның күбрҽге синең сүзеңне ишетҽлҽр дип, яки 

хак сүзнең хаклыгын аңлыйлар дип? Алар һичкем түгел, мҽгҽр хайван 

кебилҽр, бҽлки алар хайваннарга караганда да хак юлдан адашучыраклар. 

25|45|Раббыңның эшенҽ карамыйсыңмы, кояш чыккач иртҽ белҽк ипчек суздык 

күлҽгҽне, ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, ул күлҽгҽне озын хҽлендҽ калдырыр иде, 

соңра кояшны күлҽгҽгҽ дҽлил вҽ сҽбҽпче кылдык. 

25|46|Соңра ул күлҽгҽне җиңеллек белҽн үзебезгҽ кайтардык, ягъни кояш 

китү белҽн бергҽ ҽкрен генҽ күлҽгҽ да китҽдер. 

25|47|Ул – Аллаһ кичне сезгҽ пэрда кылды кием кеби, вҽ йокыны тҽнегезгҽ 

рҽхҽтлек кылды, вҽ кҿндезне тарала орган вакыт кылды ки, кешелҽр кҽсеп 

ҿчен җир ҿстенҽ таралырлар. 

25|48|Вҽ Ул – Аллаһ рҽхмҽте белҽн яңгыр алдыннан җил җибҽреп кешелҽрне 

шатландырадыр, ул җиллҽр кирҽк җиргҽ болытларны алып килерлҽр, вҽ Без 

сезгҽ болытлардан пакь су иңдердек. 

25|49|Ул су белҽн шҽһҽрлҽрнең үлгҽн табигатен тергезмҽклегебез ҿчен, янҽ 

Үзебез халык кылган хайваннарны вҽ күп кешелҽрне эчермҽклегебез ҿчен. 



25|50|Тҽхкыйк ҿстҽге ҿч аятьне Коръҽндҽ һҽм башка китапларда тҽкърар 

ҽйттек, кешелҽр вҽгазьлҽнсеннҽр вҽ гыйбрҽтлҽнсеннҽр ҿчен, кешелҽрнең 

күберҽге вҽгазьдҽн вҽ гыйбрҽтлҽрдҽн баш тарттылар, мҽгҽр ислам нигъмҽтен 

инкяр итеп кҽфер булудан баш тартмадылар. 

25|51|Ҽгҽр телҽсҽк, ҽлбҽттҽ, һҽрбер шҽһҽргҽ Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы 

пҽйгамбҽр җибҽрер идек. 

25|52|Инде син имансыз, динсезлҽргҽ итагать итмҽ, аларга иярмҽ һҽм аларга 

хезмҽт итмҽ, бҽлки ялган иман, ялган дингҽ вҽ имансызлыкка, динсезлеккҽ 

каршы Коръҽн белҽн кҿрҽшү юлын ач, зур кҿрҽшү белҽн кҿрҽш! 

25|53|Ул – Аллаһ ике зур суны янҽшҽ агызды, ул суларның берсе эчҽргҽ 

тҽмледер, икенчесе эчҽргҽ ачы тозлыдыр, вҽ алар арасына пҽрдҽ кылды вҽ 

бергҽ кушылудан тыя торган яшерен кҿчне араларына куйды. 

25|54|Вҽ Ул – Аллаһ кешене бер тамчы судан халык кылды, вҽ аларны ир вҽ 

хатын итеп нҽсел – нҽсҽбне үрчетте, Раббың һҽр эшкҽ кадир булды. 

25|55|Мҿшриклҽр Аллаһудан башка файда да, зарар да итҽ алмый торган 

нҽрсҽлҽргҽ гыйбадҽт кылалар, имансыз кеше Раббысына каршы шайтанга 

ярдҽмче булды. 

25|56|Без сине Аллаһуга итагать итүче хак мҿэминнҽрне җҽннҽтлҽр белҽн 

шатландыручы итеп вҽ итагать итмҽгҽн залимнҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн 

куркытучы итеп җибҽрдек. 

25|57|Ҽйт: "Мин сезгҽ ислам динен ҿйрҽткҽнем ҿчен сездҽн хак сорамыйм, 

мҽгҽр берҽү мал биреп Аллаһуга якын булуны тели икҽн, Аллаһ күрсҽткҽн 

урыннарга малын бирсен! 

25|58|Аларның малына кызыкма, бҽлки һҽрвакыт тере һич үлми торган Раббыңа 

тҽвҽккҽл ит, вҽ Аны мактап тҽсбихлҽр ҽйт, бҽндҽлҽренең гҿнаһларыннан 

хҽбҽрдар булырга Аллаһ үзе җитҽ. 

25|59|Ул – Аллаһ Җирне, күклҽрне вҽ алар арасында булган нҽрсҽлҽрне халык 

кылды алты кҿндҽ, соңра рҽхимле Аллаһ Ґҽрешкэ беркетелде, ул хакта галим 

кешедҽн сора. 

25|60|Мҿшриклҽргҽ Ҽррҽхмҽнгҽ сҽҗдҽ кыйлыгыз диелсҽ ҽйтерлҽр: "Ҽррҽхмҽн 

нҽрсҽ ул, синең ҽмерең белҽн белмҽгҽн нҽрсҽгҽ сҽҗдҽ кылыйкмы", – дип. 

Аллаһуга сҽҗдҽ кылыгыз дигҽн сүз Аллаһудан качуларын арттырды. 

25|61|Олугъ вҽ бҿек Аллаһ күктҽ йолдызлар кылды вҽ аларга урыннар 

билгелҽде, вҽ анда яктыртучы кояшны һҽм ялтыраучы айны халык кылды. 

25|62|Вҽ Ул – Аллаһ кич белҽн кҿндезне берсенең урынына икенчесе килҽ 

торган итеп халык кылды, Аллаһуның бу эшлҽре Аның берлеген вҽ кодрҽтен 

белергҽ телҽгҽн кешелҽр ҿчен гыйбрҽт һҽм вҽгазь, яки шҿкер итҽргҽ телҽгҽн 

кешелҽргҽ шҿкер итүне лязем итҽдер. 

25|63|Аллаһуның яхшы бҽндҽлҽре җир ҿстендҽ тҽртип белҽн вҽ түбҽнчелек 

белҽн йҿрерлҽр, ҽгҽр аларны җаһиллҽр кирҽкмҽгҽн сүзлҽр белҽн хыйтаб 

итсҽлҽр, аларга каршы гҿнаһтан пакь сүзне ҽйтерлҽр. 

25|64|Вҽ алар Раббыларына рҿкугъ сҽҗдҽ кылып намаз укуларын дҽвам 

иттерерлҽр. 

25|65|Алар ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз бездҽн җҽһҽннҽм ґҽзабын алгыл, чҿнки 

аның ґҽзабы һҽлак итүчедер. 

25|66|Ул җҽһҽннҽм тормак вҽ карарланмак ҿчен ни яман урын. 

25|67|Вҽ алар мохтаҗга мал бирсҽлҽр, исраф итмҽслҽр вҽ тарлык та 

кылмаслар, исраф белҽн тарлык арасында гадел торырлар. 

25|68|Вҽ алар Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылмаслар һҽм ахирҽт ҿчен 

Аллаһудан башкадан ярдҽм сорамаслар, Аллаһ үтерүне хҽрам иткҽн кешене 

үтермҽслҽр, мҽгҽр үтерергҽ тиешле булса гына үтерерлҽр, вҽ зина да 

кыйлмаслар, ҽйтелгҽн шул ярамаган эшлҽрне берҽү эшлҽсҽ, гҿнаһының 

җҽзасына ирешер. 



25|69|Кыямҽт кҿнендҽ ана ґҽзаб ике ҿлеш бирелер, вҽ хур ителгҽн хҽлдҽ 

анда мҽңге калыр. 

25|70|Мҽгҽр берҽү тҽүбҽ итеп иман китерсҽ һҽм Коръҽн юлы белҽн изге 

гамҽллҽр кыйлса, ҿнҽ шундый кешелҽрнең начарлыкларын яхшылыкка 

алмаштырыр, Аллаһ андыйларга ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт кылучы булды. 

25|71|Берҽү тҽүбҽ итеп Коръҽнгҽ тотынып изге гамҽллҽр кыйлса: ул кешенең 

изге гамҽллҽреннҽн Аллаһ риза булып һҽм гҿнаһлары гафу ителеп Аллаһуга 

кайтыр. 

25|72|Ул тҽүбҽ итүчелҽр ялганга шҽһадҽт бирмҽслҽр, вҽ гҿнаһлы сүзлҽр 

сҿйлҽүче, гҿнаһлы эшне эшлҽүчелҽр яныннан үтсҽлҽр, аларга игътибар итмичҽ 

аларның гҿнаһ эшлҽреннҽн баш тарткан хҽлдҽ үтҽрлҽр. 

25|73|Янҽ алар Раббыларының вҽгазьлҽрен ишетсҽлҽр сукырлыкка вҽ 

саңгыраулыкка сабышмаслар, бҽлки бик ихлас тыңнарлар. 

25|74|Алар ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безгҽ изге хатыннар вҽ яхшы балалар 

бир, аларның Сиңа итагать иткҽннҽрен күреп күзлҽребез вҽ күңеллҽребез 

карарланырлык булсын, һҽм безне тҽкъва мҿэминнҽргҽ Имам кыл, алар дин 

эшлҽрендҽ безгҽ иярсеннҽр! 

25|75|Ҽнҽ шул зекер ителгҽн хак мҿэминнҽр тҿрле авырлыкларга сабыр 

иткҽннҽре ҿчен җҽннҽтнең бҿек дҽрҽҗҽсе белҽн бүлҽклҽнерлҽр, һҽм 

фҽрештҽлҽр аркылы Аллаһуның сҽлам бүлҽгенҽ юлыгырлар. 

25|76|Ул җҽннҽттҽ мҽңге булганнары хҽлдҽ, ул җҽннҽт ни күңелле урын вҽ ни 

яхшы тора торган җирдер. 

25|77|Ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһуга ялваруыгыз һҽм гыйбадҽтегез булмаса, Аллаһ 

сезнең белҽн нҽрсҽ эшлҽр иде, ягъни Аллаһуга гыйбадҽт кылмасагыз һҽм 

итагать итмҽсҽгез, Аңа ни ҿчен кирҽксез? Ий кире тҽкҽббер кешелҽр, 

тҽхкыйк Коръҽнне вҽ рҽсүлне ялганга тоттыгыз, бу эшегез ҿчен сезгҽ ґҽзаб 

лязем булды! 

26|1|Та син мим. 

26|2|Ошбу аятьлҽр хакның хаклыгын, батылның батыллыгын ачып бирүче Коръҽн 

аятьлҽредер. 

26|3|Ий Мухҽммҽд г-м кавемең һҽммҽсе дҽ иман китермҽгҽне ҿчен каты 

кайгырып үзеңне һҽлак итү ихтималындасың. Ягъни мҿшриклҽрнең иман 

китермҽгҽннҽре ҿчен үзеңҽ зарар китерер дҽрҽҗҽдҽ кайгырасың, борчылма, 

тыныч бул. 

26|4|Ҽгҽр Без телҽсҽк, аларны дингҽ кҿчли торган галҽмҽтне күктҽн аларга 

иңдерер идек, иман китереп һҽрвакыт ул галҽмҽткҽ баш ияр иделҽр. 

26|5|Ҽгҽр аларга Аллаһудан яңа вҽгазь аятьлҽре килсҽ, алар һаман ул 

аятьлҽрдҽн баш тартыр булдылар. 

26|6|Тҽхкыйк алар Коръҽнне ялганга тоттылар, ҽлбҽттҽ, аларга килер 

Коръҽнне кимсетүлҽренең хҽбҽре вҽ җҽзасы, ул вакытта белерлҽр Коръҽннең 

хаклыгын, лҽкин соң булыр. 

26|7|Ҽйҽ алар җиргҽ карамыйлармы, ирле вҽ хатынлы итеп күпме яхшы 

нҽрсҽлҽр үстердек. 

26|8|Ҽлбҽттҽ бу эштҽ Аллаһуның кодрҽтенҽ иман китерү ҿчен ачык галҽмҽтлҽр 

бар, лҽкин аларның күберҽге ышанучы түгеллҽр. 

26|9|Ҽлбҽттҽ синең Раббың ҿстенлек вҽ куҽт иясе, имансызларга каты җҽза 

бирер, мҿэминнҽр ҿчен рҽхимледер. 

26|10|Раббың Мусага нида кылып ҽйтте: "Залим булган кавемгҽ бар, аларны 

хак дингҽ ҿндҽ". 

26|11|Алар Фиргаун кавемедер, алар мҽхлукка табыналар, Аллаһудан 

курыкмыйлармы? 

26|12|Муса ҽйтте: "Йҽ Рабби, мине ялганга тотарлар дип куркамын". 



26|13|Миңа ышанмаулары сҽбҽпле күңелемнең тараймаклыгыннан вҽ телемдҽ 

тҿен булу сҽбҽпле аңлата алмавымнан куркамын, миңа ярдҽмче итеп кардҽшем 

Һарунны җибҽр! 

26|14|Дҽхи алар хозурында минем гҿнаһым бар (Егет чагында бер кҽфер 

кыбтыйны үтергҽн иде), үземне үтерерлҽр дип куркамын. 

26|15|Аллаһ ҽйтте: "Юк үтермҽслҽр, барыгыз икҽү Минем аятьлҽрем белен, 

Без сезнең белҽн бергҽбез, сүзегезне ишетҽбез. 

26|16|Фиргаунгҽ барыгыз, вҽ без бетен галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһуның 

рҽсүлебез, 

26|17|безнең белҽн Ягькуб балаларын җибҽрмҽклегең ҿчен килдек" – диегез. 

26|18|Фиргаун ҽйтте: "Ий Муса, син сабый чагында безлҽ тҽрбиялҽндең 

түгелме, вҽ гомереңнҽн безлҽ утыз ел тордык. 

26|19|Һҽм кыласы эшеңне кылдың ягъни бер кыбтыйны үтердек, син минем 

биртҽя нигъмҽтемне инкяр итүчесең". 

26|20|Муса ҽйтте: "Ул эшне мин эшлҽдем, лҽкин шҽригатьне белмҽвем сҽбҽпле 

мин адашкан идем. 

26|21|Сездҽн куркып качтым, вҽ Раббым миңа шҽригать хҿкемнҽрең бирде, вҽ 

мине рҽсүллҽрдҽн кылды. 

26|22|Син мина миннҽт иткҽн нигъмҽт, ул шундый нигъмҽттер, Ягькуб 

балаларын үзеңҽ кол ясап, ир балаларны бугазлаудыр, үлемнҽн калу ҿчен мин 

синең тҽрбияңҽ тҿшкҽнмен". 

26|23|Фиргаун ҽйтте: "Галҽмнҽрне тҽрбия итүче ул нинди зат? 

26|24|Муса ҽйтте: "Ул җирне, күклҽрне һҽм алар арасында булган нҽрсҽлҽрне 

тҽрбия итүче, ҽгҽр бу хак сүзгҽ ышансагыз. 

26|25|Фиргаун Мусаның сүзенҽ ышанмаган хҽлдҽ үзенең тирҽсендҽге дусларына 

ҽйтте: "Ҽйҽ ишетмисезме Мусаның сүзлҽрен, мин аңа Раббысы хакында сорау 

бирдем, ул җавап кайтарды", – дип. 

26|26|Муса ҽйтте: "Ул – Аллаһ сезнең Раббыгыз вҽ атагызның Раббысыдыр". 

26|27|Фиргаун ҽйтте: "Сезгҽ расүл итеп җибҽрелгҽн Муса, ҽлбҽттҽ, 

җенледер". 

26|28|Муса ҽйтте: "Ул – Аллаһ мҽшрикъның вҽ мҽгърибнең һҽм алар 

арасындагы нҽрсҽлҽрнең Раббысыдыр, ҽгҽр аңласагыз. 

26|29|Фиргаун ҽйтте: "Ҽгҽр син миннҽн башканы Илаһҽ тотсаң, мин сине 

тҿрмҽгҽ биклҽүчелҽрдҽн булырмын". 

26|30|Муса ҽйтте: "Ҽгҽр пҽйгамбҽрлегемҽ ачык дҽлиллҽр китерсҽм дҽ ул эшне 

эшлҽрсеңме?" 

26|31|Фиргаун ҽйтте: "Ҽгҽр дҿрес пҽйгамбҽр булсаң дҽлилеңне китер". 

26|32|Муса таягын җиргҽ ташлады, шуннан соң ул йҿрүче зур елан булды. 

26|33|Вҽ кулын култыгына тыгып чыгарды, караучыларга күзне чагылдырырлык 

ак булып чыкты. 

26|34|Фиргаун ҽйтте: "Бу Муса барыгыздан да остарак сихерчедер. 

26|35|Үзенең сихере белҽн сезне Мысыр җиреннҽн чыгарырга телидер "Үзенең 

олугъларына: "Миңа нинди ҽмер бирҽсез шуны кыйлырмын", – диде. 

26|36|Олугълары ҽйтте: "Мусаны вҽ кардҽше Һарунны биклҽп куй, вҽ 

сихерчелҽрне чакырырга кешелҽр җибҽр. 

26|37|Алар сиңа Мусадан ла остарак сихерчелҽрне алып килсеннҽр". 

26|38|Һҽм билгелҽнгҽн вакытка сихерчелҽр җыелдылар. 

26|39|Кешелҽргҽ ҽйтелде: "Җыелдыгызмы ике якның кылган эшлҽрен карарга". 

26|40|Җыелган мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Ҽгҽр сихерчелҽр Мусаны җиңсҽлҽр шаять 

сихерчелҽргҽ иярербез". 

26|41|Сихерчелҽр җыелып беткҽч, Фиргаунгҽ ҽйттелҽр: "Ҽгҽр Мусаны җиңсҽк 

безгҽ хак булырмы?" 

26|42|Фиргаун ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ булыр, ҽгҽр Мусаны җиңсҽгез минем 

якыннарымнан булырсыз". 



26|43|Муса аларга ҽйтте: "Сез ҽүвҽл ташлагыз ташларга дигҽн 

нҽрсҽлҽрегезне". 

26|44|Һҽм сихерчелҽр арканнарын вҽ таякларын ташладылар, вҽ ҽйттелҽр: 

"Фиргаун олугълыгы белҽн ант итеп ҽйтҽбез, ҽлбҽттҽ, без Мусаны 

җиңҽчҽкбез", – дип. 

26|45|Соңра Муса таягын җиргҽ ташлады, шулвакыт зур елан булды да 

тегелҽрнең сихер белҽн елан итеп күрсҽткҽн аркан вҽ таякларын чҽйнҽп ашап 

бетерде. 

26|46|Бу хҽлне күргҽч сихерчелҽр, Аллаһуга сҽҗдҽгҽ егылдылар. 

26|47|Ҽйттелҽр: "Галҽмнҽрне тҽрбия итүче Аллаһуга иман китердек. 

26|48|Ул – Аллаһ Мусаның вҽ Һарунның да Раббысыдыр". 

26|49|Фиргаун ҽйтте: "Ҽйҽ сез мин рҿхсҽт бирүдҽн элек Мусага иман 

китерҽсезме, ул сихер белемендҽ сезнең олугыгыздыр, сезгҽ аз гына 

ҿйрҽткҽн шуның ҿчен ул сезне җиңде, бҽс минем җҽзамны тиз белерсез, 

ҽлбҽттҽ, сезнең уң кулыгызны вҽ сул аякларыгызны кисҽрмен һҽм 

барчаларыгызны да асармын", – дип. 

26|50|Иман китергҽн сихерчелҽр ҽйттелҽр: "Ий Фиргаун, син кыйлган эштҽн 

безнең иманыбызга зарар юк, үлгҽч без Раббыбызга кайтабыз, Ул безгҽ 

ҽҗерен бирер. 

26|51|Ширек вҽ сихердҽн булган хаталарыбызны, ҽлбҽттҽ, Раббыбыз ярлыкар 

дип ҿмет итҽбез, Мусага беренче без иман китергҽнебез ҿчен. 

26|52|Без Мусага вҽхий кылдык кавемең белҽн Мысырдан чыгып кит, ҽлбҽттҽ, 

Фиргавен гаскҽре белҽн артыгыздан куа чыгачак", – дип. 

26|53|Фиргаун шҽһҽрлҽргҽ гаскҽр җыючыларны җибҽрде. 

26|54|Фиргаун ҽйтте: "Мусаның гаскҽре безнекенҽ караганда аз гаскҽрдер. 

26|55|Алар безне ачуландыра торган эш кыйлдылар. 

26|56|Без, ҽлбҽттҽ, аларны куарга хҽзерлҽрбез", – дип. 

26|57|Һҽм Без Фиргаунне вҽ гаскҽрне бакчалардан вҽ елгалардан чыгардык. 

26|58|Вҽ алтын-кҿмеш вҽ башка байлыктан һҽм яхшы урыннан чыгардык. 

26|59|Ҽнҽ шулай Без аны кызык иттек, алар байлыгына һҽм урыннарына Ягькуб 

балаларын хуҗа кылдык. 

26|60|Һҽм Фиргаун гаскҽре белҽн Муса артыннан кояш чыккан вакытта куып 

киттелҽр. 

26|61|Фиргаун гаскҽре белҽн Муса гаскҽре бер-берсен күргҽннҽре заманда, 

Муса гаскҽреннҽн берсе куркып: "Фиргаун артыбыздан җитте, тҽхкыйк куылып 

тотылдык", – диде. 

26|62|Муса ҽйтте: "Юк, безгҽ ирешҽ алмаслар, чҿнки Раббым минем илҽдер, 

ҽлбҽттҽ, котыла торган юлга күндерер", – дип. 

26|63|Таягың илҽ диңгезгҽ сук дип Мусага вҽхий кылдык, бҽс диңгездҽн 12 

юл ачылды, һҽр ике юл арасында зур тау кеби бҿек су булды. 

26|64|Вҽ Фиргаун гаскҽрен шул тау кеби сулар арасына якын китердек. 

26|65|Вҽ Мусаны һҽм аның белҽн булганнарның барчасын коткардык. 

26|66|Соңра шул суга Фиргаунне гаскҽре белҽн бергҽ батырып һҽлак иттек. 

26|67|Мин Аллаһ дигҽн Фиргауннең гаскҽре белҽн суга батып һҽлак булуында, 

ҽлбҽттҽ, гакыллы кешелҽр ҿчен гыйбрҽт бардыр. Мысыр халкының күбрҽге аңар 

иман китермҽс булдылар. 

26|68|Синең Раббың ҽнҽ шулай дошманнарыннан үч алучы вҽ дусларына рҽхмҽт 

итүчедер. 

26|69|Вҽ кешелҽргҽ гыйбрҽт ҿчен Ибраһимның хҽбҽрен укыгыл. 

26|70|Аның кавеме сҿйлҽшкҽнен игътибарга алыгыз, ул атасыннан вҽ 

кавеменнҽн нҽрсҽгҽ гыйбадҽт кыласыз дип сорады. 

26|71|Ҽйттелҽр: "Сынымнарга гыйбадҽт кылабыз, һҽрвакыт аларга гыйбадҽттҽ 

булабыз", – дип. 



26|72|Ибраһим ҽйтте: "Дога кыйлып хаҗҽтлҽрегезне сораганда сынымнарыгыз 

сезнең сүзлҽрегезне ишетҽлҽрме? 

26|73|Яки сезгҽ файда итҽргҽ кҿчлҽре җитҽме, яки аларга гыйбадҽт итмҽгҽн 

кешелҽргҽ зарар итҽргҽ кҿчлҽре җитҽме?" 

26|74|Ҽйттелҽр: "Юк, сынымнарыбыз ишетми дҽ, файда вҽ зарар итҽргҽ дҽ 

кҿчлҽре җитми, бҽлки аталарыбыз да шулай безнең кеби кыйлалар иде, без дҽ 

аларга ияреп шулай кыйлабыз", – дип. 

26|75|Ибраһим ҽйтте: "Ҽйҽ күрҽсезме гыйбадҽт кыйлган сынымнарыгызны. 

26|76|Үзегез вҽ ҽүвҽлге бабаларыгыз гыйбадҽт кыйлган сынымнарыгызның һич 

нҽрсҽгҽ ярамаганлыгын белҽсезме? 

26|77|Ул сынымнар минем дошманнарымдыр, аларга һич гыйбадҽт кыйлмам, 

мҽгҽр галҽмнҽрнең Раббысы минем дошманым түгел, дустым. Мин Аңа гыйбадҽт 

кыйламын. 

26|78|Ул – Аллаһ мине халык кыйлды, вҽ Ул туры юлга күндерде мине. 

26|79|Вҽ Ул мине ашата вҽ эчерҽ. 

26|80|Ҽгҽр авырсам Ул миңа сҽламҽтлек бирҽ. 

26|81|Вҽ Ул мине үтерҽ, соңра тергезҽ. 

26|82|Вҽ кыямҽт кҿнне гҿнаһларымны Ул ярлыкар дип ҿмет итҽм. 

26|83|Ий Раббым, миңа белем хикмҽт биргел вҽ изгелҽргҽ тоташтыр. 

26|84|Йҽ Рабби, миннҽн соң килгҽн ҿммҽтлҽр мине яхшылык белҽн зекер 

итсеннҽр. 

26|85|Вҽ мине "нҽгыйм" җҽннҽтенең варисларыннан кыйл. 

26|86|Вҽ атамны ярлыка, чҿнки ул хак юлдан адашканнардан булды. 

26|87|Кешелҽр кубарылган кҿндҽ мине хур кыйлма." 

26|88|Ул кҿндҽ малы вҽ баласы һичкемгҽ файда бирмҽс. 

26|89|Мҽгҽр мҿшриклек вҽ монафикълык керлҽреннҽн күңеле пакь хҽлдҽ чын 

мҿселман булып килсҽ, аңа файда булыр. 

26|90|Җҽннҽт тҽкъва мҿэминнҽргҽ якын ителде. 

26|91|Вҽ гҿнаһтан сакланмаганнарга җҽһҽннҽм бик якын күрсҽтелде. 

26|92|Вҽ аларга ҽйтелде: "Кайда сезнең гыйбадҽт кыйлган нҽрсҽлҽрегез. 

26|93|Аллаһудан башка сынымнарыгыз, ҽйҽ алар сезгҽ ярдҽм итҽ алалармы, 

яки үзлҽрен ґҽзабтан коткара алалармы?" 

26|94|Ул сынымнар вҽ сынымнарга гыйбадҽт кылучылар утка ташланырлар. 

26|95|Вҽ Иблискҽ ияргҽн кешелҽр һҽммҽсе ташланыр. 

26|96|Алар анда сынымнары белҽн ҽреплҽшерлҽр һҽм ҽйтерлҽр: 

26|97|"Аллаһ исеме илҽ ант итеп ҽйтҽбез, ҽлбҽттҽ, без ачык адашуда 

булганбыз. 

26|98|Ий сынымнар, без сезне бҿтен галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһ белҽн 

бертигезсез, дип белдек. 

26|99|Безне адаштырмады һичнҽрсҽ мҽгҽр азган кешелҽр адаштырдылар. 

26|100|Безгҽ бүген шҽфҽгать итүче юктыр мҿэминнҽргҽ булганы кеби. 

26|101|Вҽ мҽрхҽмҽтле чын дустыбыз да юк. 

26|102|Ни булыр иде ҽгҽр без дҿньяга кире кайтарылсак, бҽс Аллаһуга 

итагать итеп мҿэминнҽрдҽн булыр идек", – дип. 

26|103|Тҽхкыйк ошбу Коръҽндҽ зекер ителгҽн хҽбҽрлҽрдҽ гыйбрҽтлҽр бардыр, 

шулай булса да кешелҽрнең күбрҽге мҿэмин булмадылар. 

26|104|Дҿреслектҽ синең Раббың Ул җиңүче вҽ рҽхимледер. 

26|105|Нух кавеме, пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тоттылар. 

26|106|Кардҽшлҽре Нух г-м аларга ҽйтте: "Ҽйҽ Аллаһудан курыкмыйсызмы? 

26|107|Мин сезгҽ арагызда иминлек белҽн мҽшһүр пҽйгамбҽрмен. 

26|108|Һҽм Аллаһудан куркыгыз һҽм минем ҽмерлҽремҽ итагать итегез. 

26|109|Ислам шҽригатен ҿйрҽткҽнем ҿчен мин сездҽн хак сорамыйм, бҽлки 

минем ҽҗерем галҽмнҽр Раббысы Аллаһ бирҽчҽк җҽннҽт нигъмҽтлҽредер. 



26|110|Аллаһудан куркыгыз, Аңа гҿнаһлы булудан сакланыгыз, вҽ миңа 

итагать итегез!" 

26|111|Кавеме аңа ҽйтте: "Ҽйҽ без синең сүзеңҽ ышаныйкмы, бит сиңа начар 

ярлы кешелҽр ияргҽннҽр. 

26|112|Нух ҽйтте: "Мин аларның кыйлган эшлҽрен белмим. 

26|113|Аларның эшлҽренең хисабы Раббым – Аллаһуга хастыр, ҽгҽр белсҽгез. 

26|114|Сез адашканнарга ияреп мин мҿэминнҽрне ташлаячагым юк. 

26|115|Мин сезне иманга кҿчлҽүче түгелмен, мҽгҽр Аллаһ ґҽзабы илҽ ачык 

куркытучымын." 

26|116|Кавеме ҽйтте: "Ҽгҽр бу сүзлҽреңнҽн туктамасаң, ҽлбҽттҽ, таш белҽн 

атылып үтерелмеш кешелҽрдҽн булырсың". 

26|117|Нух ҽйтте: "Йҽ Рабби, кавемем миңа ышанмыйлар, ялган сҿйлисең, 

дилҽр. 

26|118|Инде алар белҽн миңем арамны хҿкем ит, вҽ мине һҽм миңа ияргҽн 

мҿэминнҽрне ул залимнҽрдҽн коткар". 

26|119|Һҽм Нухны вҽ аңа ияргҽн мҿэминнҽрне коткардык, кошлар вҽ хайваннар 

белҽн тулган кҿймҽдҽ. 

26|120|Соңра мҿэмин булмаганнарын һҽммҽсен батырдык. 

26|121|Ошбу Аллаһуга карышып һҽлак булган Нух кавеменең һҽлак булуында 

гакыллы кешелҽр ҿчен, ҽлбҽттҽ, гыйбрҽтлҽр бар, ул кавемнең күбрҽге, ягъни 

һҽлак булганнары берсе дҽ ышанучы түгел иде. 

26|122|Тҽхкыйк синең Раббың Ул кҽферлҽрдҽн үч алуда кҿчледер, мҿэминнҽргҽ 

рҽхимледер. 

26|123|Гад кавеме пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тоттылар. 

26|124|Кардҽшлҽре Һуд ҽйтте: "Ҽйҽ сез Аллаһудан курыкмыйсызмы, Аллаһудан 

башка нҽрсҽлҽргҽ табынасыз. 

26|125|Белҽсез, мин арагызда имин булган хыянҽтсез пҽйгамбҽрмен. 

26|126|Аллаһудан куркыгыз, мина итагать итегез. 

26|127|Ислам шҽригатен ҿйрҽткҽнем ҿчен мин сездҽн хак сорамыйм, миңа 

тиешле ҽҗер галҽмнҽр Раббысы Аллаһу" хозурындадыр. 

26|128|Ҽйҽ сез мҿшриклҽр һҽр калку урынга тҽкҽбберлҽнеп файдасыз биналар 

тҿзисезме башкаларны кимсетер ҿчен. 

26|129|Янҽ дҿньяда мҽңге яшҽү ҿмете белҽн тҿрле бҿек биналар ясыйсызмы? 

26|130|Вҽ ҽгҽр бер кешене җҽза ҿчен тотсагыз, ерткычларча тоттыгыз 

тҽкҽбберлҽнеп. 

26|131|Аллаһудан куркыгыз, явыз эшлҽрегезне куегыз, вҽ дин эшлҽрендҽ миңа 

итагать итегез. 

26|132|Сезгҽ ярдҽм бирүче Аллаһудан куркыгыз, үзегез дҽ белҽсез Аның 

ярдҽм биргҽнен. 

26|133|Сезне балалар вҽ хайваннар белҽн нигъмҽтлҽндерде. 

26|134|Дҽхи бакчалар вҽ елгалар илҽ нигъмҽтлҽндерде. 

26|135|Мин сезгҽ олуг кҿннең ґҽзҽбы ирешүдҽн куркамын. 

26|136|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Безгҽ һич аермасы юк, кирҽк – безне вҽгазьдҽ, 

кирҽк – безне вҽгазь кыйлучыдан бул, без вҽгазеңне кабул итмибез, 

куркыткан ґҽзабыңнан курыкмыйбыз. 

26|137|Синең куркытуың һич нҽрсҽ түгел, мҽгҽр ҽүвҽлгелҽрнең ялган сҿйлҽү 

гадҽтлҽредер. 

26|138|Без ислам динен кабул итмҽсҽк тҽ ґҽзаб кыйлыначак түгелбез, дип 

тҽкҽбберлҽнделҽр. 

26|139|Бҽс алар Һуд пҽйгамбҽрне ялганга тоттылар, Без аларны дҿньяда ук 

ґҽзаб кыйлып һҽлак иттек, боларның һҽлак булуында да гыйбрҽт бардыр, 

аларның күбрҽге ышанучы булмадылар. 

26|140|Синең Раббың, ҽлбҽттҽ, Ул кҽферлҽргҽ ґҽзаб бирүдҽ кҿчле, 

мҿэминнҽргҽ рҽхимледер. 



26|141|Сҽмуд кавеме пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тоттылар. 

26|142|Кардҽшлҽре Салих пҽйгамбҽр аларга ҽйтте: "Ҽйҽ сез Аллаһудан 

курыкмыйсызмы, Аны ташлап һичнҽрсҽгҽ ярамаган нҽрсҽлҽргҽ гыйбадҽт 

кыласыз. 

26|143|Ҽлбҽттҽ, мин сезгҽ хак пҽйгамбҽрмен ки, миннҽн зарар күрүдҽн 

иминсез. 

26|144|Һҽм Аллаһудан куркыгыз вҽ минем ҽмерлҽремҽ итагать итегез. 

26|145|Мин сезгҽ ислам шҽригатен ҿйрҽткҽнем ҿчен хак сорамыйм, минем 

җиһадымның ҽҗере галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһ хозурындадыр. 

26|146|Ҽйҽ, сез мҿшриклҽр ошбу азгынлыкта булган халегездҽ бу дҿньяда 

мҽңге калырга уйлыйсызмы? 

26|147|Яхшы бакчаларда вҽ яхшы елгаларда. 

26|148|Игеннҽрдҽ вҽ ҿлгергҽн йомшак хҿрмҽлҽрдҽ. 

26|149|Вҽ шатланганыгыз хҽлдҽ тауларны тишеп ҿйлҽр ясыйсыз, ошбу 

нигъмҽтлҽр эчендҽ мҽңге калырга уйлыйсызмы? 

26|150|Куркыгыз, Аллаһуга каршылык күрсҽтүдҽн сакланыгыз вҽ минем ҽмеремҽ 

итагать итегез. 

26|151|Юлдан чыккан мҿшриклҽргҽ итагать итмҽгез. 

26|152|Ул мҿшриклҽр динне, кешелҽрне вҽ тормышны бозучылардыр, алар һич 

нҽрсҽне тҿзҽтмилҽр", – дип. 

26|153|Мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Ий син Салих, ничҽ кат сихерлҽнеп гакыллары 

шашкан кешелҽрдҽнсең. 

26|154|Синең артык җирең юк, безнең кеби бер кешесең, ҽгҽр дҿрес 

пҽйгамбҽр булсаң, безгҽ бер галҽмҽт китер". 

26|155|Аллаһ мҿшриклҽргҽ могҗиза ҿчен таштан тере дҿя чыгарды. Салих 

ҽйтте: "Ошбу таштан чыккан дҿя Аллаһуның хҿрмҽтле дҿяседер, нҽүбҽт белҽн 

коедан бер кҿн су эчмҽк бу дҿянең ҿлешедер, вҽ икенче кҿнне коедан су 

эчмҽк сезнең дҿялҽрегезнең ҿлешедер. 

26|156|Ошбу дҿяне сугып, кыйнап, явызлык белҽн тотмагыз. Югыйсҽ сезне 

олуг кыямҽт кҿненең ґҽзабы тотар. 

26|157|Лҽкин алар Салихның сүзен тыңламадылар, явызлык белҽн дҿяне 

бугазладылар, һҽм ґҽзабтан куркып үкенүчелҽрдҽн булдылар. 

26|158|Һҽм аларны ґҽзаб тотты, боларның һҽлак булуында да гыйбрҽт бар. 

Аларның күбрҽге ышанучы булмадылар. 

26|159|Раббың Аңа итагать итмҽүчелҽрдҽн үч алучы, вҽ итагать итүчелҽргҽ 

рҽхмҽт итүчедер. 

26|160|Лут кавеме пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотты. 

26|161|Кардҽшлҽре Лут пҽйгамбҽр ҽйтте: "Ҽйҽ Аллаһудан курыкмыйсызмы, 

Аллаһуга гыйбадҽт кылу урынына һич нҽрсҽгҽ ярамаган нҽрсҽгҽ гыйбадҽт 

кыласыз. 

26|162|Мин, ҽлбҽттҽ, сезгҽ хак пҽйгамбҽрмен ки, миннҽн зарар күрүдҽн 

иминсез. 

26|163|Аллаһудан куркыгыз, Аңа каршы барудан сакланыгыз, һҽм минем 

ҽмеремҽ итагать итегез! 

26|164|Ислам шҽригатен ҿйрҽткҽнем ҿчен сездҽн хак сорамыйм, минем 

җиһадымның ҽҗере галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһ хозурындадыр. 

26|165|Дҿньяда кешелҽр арасыннан сез ир балаларга якынлык кыласызмы. 

26|166|Раббыгыз сезнең ҿчен халык кылган хатыннарны куярсыз, бҽлки сез 

хҽлҽлдҽн хҽрамга үтүче кавемсез. 

26|167|Мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Ий Лут, ҽгҽр ошбу сүзлҽреңнҽн туктамасаң, 

ҽлбҽттҽ, шҽһҽребездҽн куып чыгарылганнардан булырсың." 

26|168|Лут ҽйтте: "Мин сезнең бу эшегез ҿчен бик каты ачуланучыларданмын. 

26|169|Ий Раббым, мине вҽ ҿй ҽһелемне боларның кыйлган кабахҽт 

эшлҽреннҽн, һҽм аларга килҽ торган ґҽзабтан коткар! 



26|170|Һҽм Без Лутны вҽ ҿй җҽмҽгатен һҽммҽсен коткардык. 

26|171|Мҽгҽр Лутның хыянҽтче хатыны газапта калучылардан булды. 

26|172|Соңра Лут җҽмҽгатеннҽн башкаларын һҽммҽсен һҽлак иттек. 

26|173|Вҽ алар ҿстенҽ ташлар яудырдык, Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытылып та 

курыкмаган кешелҽрнең яңгыры нинди яман яндыр булды. 

26|174|Боларның һҽлак булуында да гыйбрҽт бар, аларның күплҽре 

ышанучылардан булмадылар. 

26|175|Ҽлбҽттҽ, синең Раббың дошманнарыннан үч алучы вҽ дусларына рҽхмҽт 

итүчедер. 

26|176|Ҽйкҽ кавеме пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тоттылар. 

26|177|Шҿґҽеб пҽйгамбҽр аларга ҽйтте: "Ҽйҽ Аллаһудан курыкмыйсызмы, 

Аңардан башкага гыйбадҽт кыласыз. 

26|178|Мин сезгҽ хак пҽйгамбҽрмен, миннҽн зарар хыянҽт күрүдҽн иминсез. 

26|179|Аллаһудан куркыгыз, Аңа каршы барудан сакланыгыз вҽ минем 

ҽмерлҽремҽ итагать итегез! 

26|180|Ислам шҽригатен ҿйрҽткҽнем ҿчен сездҽн хак сорамыйм, минем 

җиһадымның ҽҗере галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһу хозурындадыр. 

26|181|Алыш-биреш эшлҽрендҽ нҽрсҽгезне үлчҽгҽндҽ яхшылап үлчҽп бетерегез, 

кеше зарарына ким үлчҽүчелҽрдҽн булмагыз. 

26|182|Үлчҽгҽндҽ тигез, дҿрес үлчҽүлҽр белҽн үлчҽгез. 

26|183|Үлчҽгҽндҽ хыянҽт итеп кеше хакына кермҽгез, вҽ фҽсҽд, золым 

эшлҽрен кылмагыз, явызлыкны җир ҿстенҽ таратмагыз. 

26|184|Сезне вҽ сездҽн ҽүвҽлгелҽрне халык кылучы Аллаһудан куркыгыз! 

26|185|Мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Син фҽкать ничҽ кат сихерлҽнеп саташкан 

кешелҽрдҽнсең. 

26|186|Син һичкем түгел, безнең кеби бер кешесең, без сине 

ялганчылардансың дип уйлыйбыз 

26|187|ҽгҽр син хак пҽйгамбҽр булсаң, безгҽ күктҽн ґҽзаб иңдер!" 

26|188|Шҿґҽеб ҽйтте: "Аллаһ сезнең Аңа каршы эшлҽгҽн эшлҽрегезне белҽдер, 

тиешле җҽзасын бирер." 

26|189|Һҽм алар пҽйгамбҽрне ялганга тоттылар, Аллаһ аларга бик каты 

эсселек җибҽрде, соңра алар ҿстенҽ бер болыт җибҽрде, алар эсселектҽн 

качып болыт астына җыелдылар, аннары шул болыттан ут явып һҽммҽсен һҽлак 

итте. Бу ґҽзаб олуг кҿннең ґҽзабыдыр. 

26|190|Бу кавемнең һҽлак булуында да гыйбрҽт бар, аларның күбрҽге ышанучы 

булмадылар. 

26|191|Дҿреслектҽ синең Раббың дошманнарыннан газап белҽн үч алучы вҽ 

дусларына рҽхмҽт итүчедер. 

26|192|Бу Коръҽн галҽмнҽрне тҽрбия итүче Аллаһудан иңдерелгҽн китаптыр. 

26|193|Аның белҽн имин булган Җҽбраил фҽрештҽ инде. 

26|194|Ул Җҽбраил Коръҽнне синең күңелеңҽ иңдерде, кешелҽрне Аллаһ ґҽзабы 

белҽн куркытучы булмаклыгың ҿчен. 

26|195|Коръҽн ачык итеп гарҽб телендҽ иңдерелде. 

26|196|Коръҽндҽге хҽбҽрлҽр, ҽлбҽттҽ, ҽүвҽлге китапларда да бар. 

26|197|Аларга Коръҽнне дҿреслҽүче дҽлиллҽр булмадымы, Ягъкуб балаларының 

галимнҽре Тҽүратта укып Мухҽммҽд г-мнең сыйфатларын белгҽн кеби. 

26|198|Ҽгҽр Коръҽнне гарҽб теленнҽн башка чит телдҽ иңдергҽн булсак, 

26|199|аларга Коръҽн укылса, башка телдҽ булу сҽбҽпле, гарҽблҽр аңа 

ышанмас иделҽр. 

26|200|Шуның кеби Коръҽнне ялганга тотуны динсезлҽрнең күңеленҽ керттек. 

26|201|Инде алар иман китермҽсҽлҽр, хҽтта рҽнҗеткүче ґҽзабны күргҽнче. 

26|202|Аларга искҽрмҽстҽн ґҽзаб килер ки, үзлҽре һич сизми калырлар. 

26|203|Алар ҽйтерлҽр: "Ни яхшы булыр иде, безгҽ килгҽн ґҽзабны туктатып, 

иман китереп изге гамҽллҽр кылырга безгҽ ирек бирелсҽ", – дип. 



26|204|Ҽйҽ Безнең ґҽзабның аларга килүен ашыктыралармы? (тҽкҽбберлҽнеп, 

ҿстебезгҽ таш яудыр диялҽр иде.) 

26|205|Күрдеңме, ҽгҽр Без аларга күп еллар нигъмҽт биреп файдаландырсак, 

26|206|соңра аларга вҽгъдҽ ителмеш газап килсҽ, 

26|207|алардан куып җибҽрҽ алырмы ул ґҽзабны ҽүвҽлдҽ файдаланган 

нигъмҽтлҽре? 

26|208|Башта хҿкемнҽребезне пҽйгамбҽр аркылы ирештермичҽ һичбер шҽһҽр 

кешелҽрен һҽлак итмҽдек. 

26|209|Бу аларга вҽгазьдер, Без залимнҽрдҽн булмадык ки, пҽйгамбҽр 

җибҽрмичҽ һҽлак итҽр идек. 

26|210|Мҿшриклҽр ҽйткҽнчҽ, ул Коръҽн белҽн шайтаннар икмҽде. 

26|211|Шайтаннарның Коръҽн белҽн иңмҽклҽре һич дҿрес булмыйдыр, һҽм 

аларның Коръҽн белҽн иңҽргҽ ихтыярлары вҽ кҿчлҽре юктыр. 

26|212|Тҽхкыйк шайтаннар күктҽге фҽрештҽлҽр сүзен ишетүдҽн 

пҽрдҽлҽнмешлҽрдер. 

26|213|Аллаһудан башканы Илаһҽ тота күрмҽгел, югыйсҽ ґҽзаб ителмеш 

кешелҽрдҽн булырсың. 

26|214|Якыннарыңны Аллаһ ґҽзабы белҽн куркыт. 

26|215|Вҽ үзеңҽ ияргҽн мҿэминнҽргҽ рҽхмҽт канатыңны җай. 

26|216|Ҽгҽр якыннарың сиңа карышып яман эштҽ булсалар, аларга ҽйт: "Мин 

сезнең Аллаһуга каршы булган эшлҽрегездҽн бизүчемен". 

26|217|Карышканнарга ґҽзаб бирергҽ вҽ итагать иткҽннҽргҽ рҽхмҽт кыйлырга 

кадир булган Аллаһуга тҽвҽккҽл кыл. 

26|218|Намазга торган вакытында Ул – Аллаһ сине күрҽдер. 

26|219|Мҿселманнарга имам булып сҽҗдҽ кыйлучылар белҽн бергҽ сҽҗдҽ 

кылганыңны да күрҽдер. 

26|220|Ул – Аллаһ сезнең сүзлҽрегезне ишетүче вҽ күңеллҽрегезне 

белүчедер. 

26|221|Нинди юлда булган кешелҽргҽ шайтаннарның иңгҽнлеге белҽн хҽбҽр 

биримме? 

26|222|Күп ялган сҿйлҽүчегҽ вҽ күп гҿнаһлы азган кешегҽ иңҽрлҽр. (Ул 

ялганчылар: сихерчелҽр, багучылар, бидегҽтчелҽр, ишаннар кебилҽр.) 

26|223|Ул шайтаннар фҽрештҽлҽрнең сүзен урлап сихерченең, багучының, 

ишанның күңеленҽ салыр, кешелҽр арасында яшерен нҽрсҽлҽрне белүчелҽр 

булып саналсыннар ҿчен, шайтаннарга ияргҽн кешелҽр ялганчылардыр. 

26|224|Хакка каршы булган шагыйрьлҽргҽ Коръҽн ҽһеле иярмҽс, мҽгҽр ахмак 

вҽ азгын кешелҽр генҽ иярерлҽр. 

26|225|Ҽйҽ аларны күрдеңме, ҽлбҽттҽ, алар очраган бер бозык эшне 

кылырлар, пычырак күлгҽ чумган кеби фикердҽ, сүздҽ вҽ фигыльдҽ бозыкка 

чумып китҽрлҽр. 

26|226|Вҽ алар яхшы эшне эшлҽмҽсҽлҽр дҽ, без яхшы эшне эшлибез дип, ялган 

сҿйлҽрлҽр. 

26|227|Мҽгҽр иман китереп Коръҽн белҽн гамҽл кылган кешелҽр, ялганчы 

шагыйрьлҽргҽ вҽ кҽферлҽргҽ һҽм шайтанларга иярмҽслҽр, ул мҿэминнҽр 

Аллаһуны күп зекер итҽлҽр, ул мҿэминнҽр, исламны яманлап шигырь ҽйтүче 

кҽферлҽргҽ каршы исламны мактап, кҽферлҽрне яманлап шигырьлҽр ҽйтҽлҽр 

иде, алар кяферлардан золым курганнан соң Аллаһ ярдҽме белҽн 

ярдҽмлҽнделҽр һҽм ҿскҽ чыктылар, алга киттелҽр. Ул золым итүче кҽферлҽр 

тиздҽн белерлҽр, нинди урынга кайтарылачакларын! 

27|1|Та син. Мҽгънҽсе мҽгълүм түгел. Ошбу сүзлҽр Коръҽн аятьлҽредер вҽ 

хак белҽн батылны аеручы хак китаптыр. 

27|2|Вҽ бу китап туры юлга күндерүче һҽм туры юлга күнелгҽн мҿэминнҽрне 

җҽннҽт белҽн шатландыручыдыр. 



27|3|Ул мҿэминнҽр намазларын вакытында укырлар, вҽ зҽкҽтлҽрен бирерлҽр, 

вҽ ахирҽтнең булачагын белеп аңа хҽзерлҽнерлҽр. 

27|4|Ахирҽт кҿненҽ ышанмаган кешелҽрнең кабахҽт эшлҽрен үзлҽренҽ яхшы 

итеп күрсҽттек, алар азгынлыктан чыга алмыйча, хҽйран булып йҿрерлҽр. 

27|5|Аларга дҿньяда нинди булса да ґҽзаб булыр, вҽ ахирҽттҽ иң нык 

хҽсрҽтлҽнүче кешелҽрдҽн булырлар. 

27|6|Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа хикмҽт вҽ белем иясе булган Аллаһудан Коръҽн 

бирелмешдер. 

27|7|Муса Мҽдйҽннҽн Мысырга барганда кичкҽ калып, караңгыда юлдан 

адаштылар, шул вакытта Муса хатынына ҽйтте: "Мин еракта бер ут күрдем, 

шул ут янына барып андагы кешелҽрдҽн юлны сорашып тиз ҽйлҽнеп килермен, 

яки сезгҽ агач кисҽге башына ут кабызып алып килермен, шаять ут ягып 

җылынырсыз. 

27|8|Муса ут янына килгҽч, Аллаһудан дҽшелмеш булды, ут янына килгҽн 

Мусаны вҽ ут тирҽсендҽге фҽрештҽлҽрне Аллаһ мҿбарҽк кылды. Галҽмнҽрне 

тҽрбиялҽүче Аллаһ һҽр кимчелектҽн пакь булды. 

27|9|Ий Муса, Мин хикмҽт иясе, дошманнардан үч ачучы Аллаһмын. 

27|10|Таягыңны җиргҽ ташлагыл, таягының елан булып хҽрҽкҽтлҽнгҽнен 

күргҽч, таяк янына килмҽде, артка китте, ий Муса, курыкмагыл, тҽхкыйк 

Минем хозурымда пҽйгамбҽрлҽрнең курыкмаклыклары лаек түгелдер. 

27|11|Мҽгҽр пҽйгамбҽрлҽрдҽн берҽү Аллаһуның бер хҿкемен бозып үзенҽ золым 

итсҽ, нҽрсҽдҽндер куркыр, мҽгҽр тҽүбҽ итеп начар эшен яхшы эшкҽ 

алыштырса, Мин ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы вҽ рҽхимлемен. 

27|12|Ий Муса, кулыңны киемең астына култыгыңа керт, аннары ул кулың 

гаепсез, зарарсыз ак нурлы булып чыгар, тугыз могҗиза белҽн Фиргаунне хак 

дингҽ ҿндҽргҽ бар һҽм аның кавемен хак дингҽ ҿндҽ, тҽхкыйк алар азган 

фасыйк кавем булдылар. 

27|13|Аларга Безнең ачык аятьлҽребез, күренеп торган могъҗизаларыбыз 

килсҽ, болар ачык сихер диделҽр. 

27|14|Алар бу могҗизаларның Аллаһудан икҽнен күңеллҽре белҽн белсҽлҽр дҽ, 

теллҽре белҽн инкяр иттелҽр, золымлык вҽ тҽкҽбберлек белҽн. Карагыл, 

явызлык кылучы фасыйкларның ахыр хҽле ничек булды. 

27|15|Даудка вҽ угълы Сҿлҽйманга хикмҽтле белем бирдек, вҽ алар ҽйттелҽр: 

"Безне дҽрҽҗҽдҽ мҿэминнҽрнең күбрҽгеннҽн артык кылучы Аллаһуга мактау 

хасдыр". 

27|16|Сҿлҽйман атасы Даудка пҽйгамбҽрлектҽ һҽм патшалыкта варис булды, вҽ 

ҽйтте: "Ий кешелҽр, мин кошлар белҽн сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтелдем, һҽм 

пҽйгамбҽрлеккҽ вҽ патшалыкка бирелҽ торган нҽрсҽлҽр бар да миңа бирелде, 

миңа бирелгҽн бу нҽрсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, башкаларга бирелгҽннҽн ачык артыктыр. 

27|17|Сҿлҽйман гаскҽренҽ җыелырга ҽмер бирде, кешелҽр, җеннҽр вҽ 

кошлардан җыелдылар һҽм барысы да җыелганчы туктап тордылар. 

27|18|Сҽфҽрлҽрендҽ бер кырмыска чокырына җиткҽндҽ, кырмыскаларның патшасы 

Сҿлҽйман гаскҽрен күреп ҽйтте: "Ий кырмыскалар, Сҿлҽйман гаскҽре белҽн 

килҽ, тапталырсыз, алар сезнең тапталганыгызны сизмҽслҽр, ҿйлҽрегезгҽ 

кереп качыгыз", – дип. 

27|19|Сҿлҽйман кырмысканың сүзеннҽн елмаеп кҿлде һҽм ҽйтте: "Ий Раббым, 

үземҽ вҽ ата-анама биргҽн нигъмҽтлҽреңҽ шҿкер итмҽккҽ мина илһам бир, 

дҽхи Син риза була торган изге гамҽллҽр кылырга ярдҽм бир, һҽм рҽхмҽтең 

белҽн мине изге бҽндҽлҽрең арасына керт! 

27|20|Сҿлҽйман шул арада һүд-һүд кошын югалтты һҽм ҽйтте: "Миңа ни булды 

һүд-һүд кошын күрмимен, яки ул югалып киттеме?" 

27|21|Сҿлҽйман һүд-һүдкҽ ачуланды сорамый киткҽне ҿчен, мин аны, ҽлбҽттҽ, 

бик каты ґҽзаб кылырмын, яки бугазлармын китүенҽ гозер күрсҽткҽненҽ 

чаклы. (Һүд-һүд кошы, ҽлбҽттҽ, Аллаһ ҽмере белҽн киткҽн иде.) 



27|22|Аз гына вакыт үткҽч, һүд-һүд гаепле кеше кеби башын иеп түбҽнчелек 

белҽн Сҿлҽйман янына килде, вҽ ҽйтте: "Ий патшам, мин ерак җиргҽ барып 

син белмҽгҽнне белдем, вҽ Сҽба шҽһҽреннҽн сиңа хак булган яңа хҽбҽр белҽн 

килдем. 

27|23|Мин Бҽлкыйс исемле бер хатын патшаны таптым, вҽ ул хатынга 

патшаларга бирелҽ торган һҽрнҽрсҽ бирелгҽн, дҽхи аның зиннҽтлҽнгҽн бер 

зур тҽхете бардыр. 

27|24|Вҽ ул хатынны һҽм кавемене Аллаһудан башка кояшка сҽҗдҽ кылучылар 

таптым, шайтан аларга кояшка табынуларын яхшы эш итеп күрсҽткҽн, шайтан 

аларны хак дингҽ керүдҽн тыйды, инде алар хак юлга күнелмҽслҽр. 

27|25|Янҽ һүд-һүд ҽйтте: "Ий кешелҽр, ҽгаһ булыгыз, җиргҽ яңгырны кушып 

тҿрле ризыклар чыгаручы Аллаһуга гыйбадҽт кылмаска нҽрсҽ булган, янҽ Ул – 

Аллаһ күңеллҽрегездҽге яшерен уйларыгызны һҽм теллҽрегез сҿйлҽгҽн 

сүзлҽрегезне белер. 

27|26|Ул – Аллаһудан башка Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул гына, вҽ Ул олуг Ґҽрешнең 

Раббысыдыр", – дип. 26а. Сҿлҽйман ҽйтте: "Ий һүд-һүд, тиз карагыз, 

китергҽн хҽбҽрең дҿресме яки ялганчылардан булдыңмы." 

27|27|Сҿлҽйман Бҽлкыйскҽ хат язып Һүд-һүдкҽ бирде. 

27|28|Менҽ бу хатымны алып барып алларына сал, соңра читкҽрҽк китеп карап 

тор, ничек җавап бирерлҽр. Һүд-һүд хатны илтеп алларына салды. 

27|29|Бҽлкыйс хатны алгач ҽйтте: "Ий җҽмҽгать, миңа бер яхшы хат 

ташланмыш булды. 

27|30|Ул хат Сҿлҽйманнандыр вҽ ул хатта: "Рҽхмҽтле, рҽхимле булган Аллаһ 

исеме белҽн ҽйтҽмен. 

27|31|Миңа тҽкҽбберлек итмҽгез, итагать иткҽнегез хҽлдҽ миңа килегез", – 

дип язылган диде. 

27|32|Бҽлкыйс янҽ үзенең янындагыларына ҽйтте: "Ий җҽмҽгать, ошбу эш 

хосусында нинди киңҽшегез вҽ хҽйлҽгез бар миңа ҽйтегез, мин бер эш 

хакында карар чыгармыйм, мҽгҽр сезнең белҽн бергҽ булганда гына карар 

чыгарамын. 

27|33|Бҽлкыйсның ярдҽмчелҽре ҽйттелҽр: "Без куҽт иялҽребез па сугышта 

каты батырлык иялҽребез, шулай булса да эш сиңа тапшырылмыштыр, уйлап 

кара сугышыргамы яки килешергҽме, ни – ҽйтсҽң без хҽзербез, сүзеңнҽн 

чыкмыйбыз". 

27|34|Бҽлкыйс ҽйтте: "Ҽгҽр патшалар бер шҽһҽргҽ һҿҗүм белҽн керсҽлҽр, ул 

шҽһҽрне җимерҽлҽр, һҽм хҿрмҽтле олуг кешелҽрен иң түбҽн вҽ хур итеп 

калдыралар, патшалар ҽнҽ шулай кылырлар. 

27|35|Мин Сҿлҽйманга бүлҽклҽр белҽн илчелҽр җибҽрҽмен, соңра карармын, 

илчелҽр нҽрсҽ белҽн кайтырлар, минем бүлегемне кабул итеп алырлармы, 

юкмы? Бҽлкыйсның җибҽргҽн бүлҽклҽре: биш йҿз кол, биш йҿз җария, биш йҿз 

алтын кирпече һҽм башка бҽяле нҽрсҽлҽр иде. 

27|36|Илчелҽр бүлҽклҽре белҽн Сҿлҽйман хозурына килгҽч, Сҿлҽйман ҽйтте: 

"Миңа мал белҽн ярдҽм итҽсезме, Аллаһуның миңа биргҽн пҽйгамбҽрлек вҽ 

патшалык сезгҽ биргҽн малдан хҽерлерҽктер, бҽлки сез ошбу бүлҽклҽрегез 

белҽн үзегез мактанырсыз." 

27|37|Бүлҽклҽр алып килгҽн илчегҽ Сҿлҽйман ҽйтте: "Бар, бүлҽклҽреңне алып 

кайтып Бҽлкыйска тапшыр, без ҽлбҽттҽ, аларга гаскҽр белҽн барабыз, безнең 

гаскҽребезгҽ каршы торырга аларның тҽкъкате булмас, без аларны Сҽба 

шҽһҽреннҽн хур итеп чыгарырбыз һҽм аларның игътибарлары калмас". Илче 

Сҿлҽйман ҽйткҽн сүзлҽрне Бҽлкыйска кайтып ирештерде. Бҽлкыйс Сҿлҽйманның 

пҽйгамбҽр икҽнлеген белеп, бер кҿнне Сҿлҽйман янына барырга чыкты. 

Сҿлҽйман Бҽлкыйсның күп гаскҽр белҽн килгҽнен ерактан күрде. 

27|38|Сҿлҽйман ҽйтте: "Ий җҽмҽгать, Бҽлкыйсның тҽхетен миңа кем китерҽ 

алар минем яныма килеп иман китереп мҿселман булганнарына чаклы? Чҿнки 



кҽфер хҽллҽрендҽ аларның нҽрсҽсен алырга дҿрес, ҽмма мҿселман булгач 

алырга дҿрес булмый. 

27|39|Җен Таифҽсеннҽн Гыйфрҽт ҽйтте: "Син утырган урыныңнан торганчы мин 

ул тҽхетне алып килермен, ул тҽхетне сҽламҽт хҽлендҽ алып килергҽ мин, 

ҽлбҽттҽ, кадирмын", – дип. 

27|40|Аллаһ китабын яхшы белгҽн бер зат ҽйтте: "Син бер якка башыңны 

борып яңадан алдыңа караганыңча ул тҽхетне алып килермен. Сҿлҽйман башын 

күтҽреп күккҽ карады, яңадан алдына караса, алдыңда тҽхетне күрде. 

Сҿлҽйман тҽхетне алдында күргҽч ҽйтте: "Бу тҽхетнең шулай тиз килүе 

Раббымның фазълыннандыр, шҿкер итҽрме яки кҿферлек кылырмы дип мине сынар 

ҿчендер. Берҽү шҿкер итсҽ һҽм үзе ҿчен шҿкер итҽдер, вҽ берҽү нигъмҽткҽ 

кҿферлек итсҽ, тҽхкыйк Раббым байдыр, аның шҿкер итүенҽ мохтаҗ түгелдер. 

27|41|Сҿлҽйман ҽйтте: "Тҽхетнең тышкы күренешен үзгҽртегез, карарбыз ул 

Бҽлкыйс үзенең тҽхетен танырмы яки танымаучылардан булырмы?" 

27|42|Бҽлкыйс Сҿлҽйман янына килгҽч, аңа ҽйтелде: "Синең тҽхетең шундый 

идеме? Бҽлкыйс ҽйтте: "Бу тҽхет минем тҽхеткҽ ошаган минем тҽхетем булса 

кирҽк, ошбу хҽлдҽн элек Аллаһуның кодрҽтенҽ, синең пҽйгамбҽрлегеңҽ, безгҽ 

дҽлил бирелеп, без Иман китереп мҿселман булган идек. 

27|43|Сҿлҽйман Бҽлкыйсны Аллаһудан башка кояшка гыйбадҽт кылудан тыйды, 

чҿнки Бҽлкыйс элек кҽферлҽр кавеменнҽн иде. 

27|44|(Бҽлкыйсның аягы ишҽк аягы кеби йонлы, дигҽн хҽбҽр таралган иде. 

Шуны белмҽк ҿчен Сҿлҽйман пыяладан бер бина ясатып, идҽнен дҽ пыяладан 

ясатып, идҽн астына су тутыртты һҽм суга балыклар җибҽрделҽр. Бҽлкыйска 

Сҿлҽйман тарафыннан шул пыяла) сарайга кер, дип ҽйтелде, Бҽлкыйс сарайга 

кергҽндҽ пыяланы сизмҽде, суга керҽм дип уйлады һҽм аяк балтырларын ачты. 

(Сҿлҽйман читтҽн карап торды һҽм күрде Бҽлкыйсның аягында бернинди йон 

юклыгын). Аннары Сҿлҽйман ҽйтте: "Син уйлаганча тирҽн су түгел, бҽлки су 

ҿстендҽ ялтыравыклы пыяладан ясаган идҽндер". Бҽлкыйс ҽйтте: "Ий Раббым, 

кояшка табынып үземҽ золым иттем, инде барча галҽмне тҽрбия итүче 

Аллаһуга Сҿлҽйман белҽн бергҽ иман китереп мҿселман булдым", – дип. 

27|45|Тҽхкыйк Сҽмуд кавеменҽ кардҽшлҽре Салихны пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, 

Аллаһуга гына гыйбадҽт кылырга ҿндҽсен ҿчен, Салих килгҽч алар ике фирка 

булып, ягъни берсе мҿэмин җҽмҽгате, икенчесе кҽфер җҽмҽгате булып, үзара 

без хаклыкта дип низагълаштылар. 

27|46|Салих ҽйтте: "Ий кавемем, ни ҿчен яхшылыктан элек яманлыкка 

ашыгасыз, ягъни Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн качып ґҽзабына барасыз, чҿнки алар 

Салихка ышанмадылар, сүзең дҿрес булса ґҽзабыңны безгҽ тизрҽк китер, 

диделҽр. Ҽгҽр тҽүбҽ итеп вҽ иман китереп Аллаһудан гафу сорасагыз, шаять 

рҽхмҽт ителмеш булыр идегез. 

27|47|Алар ҽйттелҽр: "Без синнҽн вҽ сиңа иман китергҽн кешелҽрдҽн 

шомландык, яңгыр яумады, ач калдык." Салих ҽйтте: "Сезнең шомлануыгыз 

Аллаһу хозурындадыр, хҿкем итҽр, бҽлки сез тҿрле хҽл белҽн Аллаһ 

тарафыннан сыналасыз." 

27|48|Сҽмудлҽрнең шҽһҽрендҽ тугыз ир бар иде, алар җир ҿстендҽ тҿрле 

бозыклыкны кыла иделҽр, ҽмма һичбер эшне тҿзҽтмҽс иделҽр. 

27|49|Бер-берсенҽ ҽйттелҽр: "Аллаһ исеме белҽн ант итешегез, тҿнлҽ 

Салихны һҽм җҽмҽгатен басып кереп үтерҽбез, соңра аларның кан хакын талҽп 

итүче вҽлиенҽ, без аларны үтерүчелҽр янында булмадык, кемнҽр үтергҽнен 

белмибез вҽ без бу сүзлҽребезне дҿрес сҿйлибез диярбез", – диделҽр. 

27|50|Ҽнҽ шулай Салихны үтермҽк ҿчен мҽкерлек кылдылар һҽм Без аларга 

каршы мҽкерне мҽкер кылдык, сизми дҽ калдылар, һҽлак булдылар. 

27|51|Күр! Аларның мҽкеренең ахыры ничек булды, Без аларны һҽм кавемнҽрен 

таш яудырып барчасын бер юлы һҽлак иттек. 



27|52|Ошбу җимерелгҽн урыннар аларның ҿйлҽредер, золым итүлҽре сҽбҽпле 

ҿйлҽре буш калмыштыр. Салих кавеменең һҽлак булуында да гыйбрҽт бардыр. 

27|53|Иман китереп Аллаһуга тҽкъвалык кылган мҿэминнҽрен коткардык. 

27|54|Лутны хҽтерлҽгез, ул кавеменҽ ҽйтте: "Ҽйҽ сез бик яман фҽхеш эшне 

кыласызмы, җитмҽсҽ яшермичҽ бер-берегезгҽ күрсҽтеп эшлисез. 

27|55|Ҽйҽ сез хатыннарны куеп күп ирлҽргҽ якынлык кыйласыз, бҽлки сез 

эшегезнең ахыры ничек булачагыны уйламый торган җаһил кавемсез." 

27|56|Лут кавеменең җавабы булмады, мҽгҽр Лутның җҽмҽгатен шҽһҽрегездҽн 

чыгарыгыз, тҽхкыйк алар ирлҽрнең артына якынлык кылудан пакь адҽмнҽрдер 

дигҽн сүзлҽре булды. 

27|57|Без Лутны вҽ аның ҽһелен коткардык, мҽгҽр хатынын коткармадык, 

бҽлки ґҽзабта калучылардан итеп тҽкъдир иттек. Чҿнки ул хатын азган 

кавемгҽ яшерен ярдҽм итүче иде. 

27|58|Аларның ҿстенҽ яңгыр урнына таш яудырдык, пҽйгамбҽр җибҽреп Аллаһ 

ґҽзабы белҽн куркытып та курыкмаган кавемнҽрнең яңгыры нинди яман 

яңгырдыр. 

27|59|Ҽйт: "Кҽферлҽрне һҽлак иткҽне ҿчен барча мактау Аллаһуга хасдыр, вҽ 

Аллаһ сайлап пҽйгамбҽр иткҽн кешелҽренҽ Аллаһуның сҽламедер, ҽгаһ 

булыгыз, Илаһҽ булырга Аллаһу тҽгалҽ хҽерлерҽкме? Яки Аллаһуга тиңдҽш 

ителгҽн сынымнар хҽерлерҽкме? 

27|60|Яки җир вҽ күклҽрне халык итүче Аллаһ хҽерлеме, Ул сезгҽ күктҽн су 

иңдерде, ул су белҽн чҽчҽккҽ күмелгҽн күп җимеш бакчаларын үстердек, ул 

бакчаларның агачларын үстерү сезгҽ лаек булмады, ягъни кҿчегез җитми, 

Аллаһудан башка тагын бер Илаһҽ бармы, ҽлбҽттҽ, юк, бҽлки алар хак юлдан 

авыша торган кавемдер. 

27|61|Җирне селкенми торган итеп яраткан Аллаһ хҽерлеме, дҽхи җир ҿстендҽ 

күп елгалар кыйлды, һҽм җир ҿстенҽ бҿек таулар кылды, һҽм диңгездҽ ике 

тҿрле су арасына пҽрдҽ кылды, бер-берсенҽ аралашмаслар. Ҽйҽ Аллаһудан 

башка тагын бер Илаһҽ бармы? Бҽлки мҿшриклҽр Аллаһуның бер генҽ икҽнен 

белмилҽр. 

27|62|Җҽберлҽнгҽн кеше дога кылса, аның догасын кабул итүче вҽ кешелҽрдҽн 

зарарны җибҽрүче Аллаһмы хҽерле, Ул сезне җиргҽ хуҗа кылыр. Аллаһудан 

башка тагын бер Илаһҽ бармы? Бик аз вакытта вҽгазьлҽнҽсез. 

27|63|Тҿн караңгылыгында сезне корыда һҽм диңгездҽ Йолдызлҽр белҽн 

адаштырмыйча йҿртүче, вҽ яңгыр алдыннан рҽхмҽт җилен җибҽрүче Аллаһ 

хҽерлерҽкме? Аллаһудан башка тагын бер Илаһҽ бармы? Аларның Аллаһуга тиң, 

кылган нҽрсҽлҽреннҽн Аллаһ пакь һҽм боек булды. 

27|64|Башта юктан бар итеп, соңра үлгҽннҽн соң тергезүче Аллаһ 

хҽерлерҽкме, яки мҿшриклҽрнең сынымнары херлеме? Сезне күктҽн вҽ җирдҽн 

кем ризыкландыра? Аллаһ кыйла торган эшлҽрне кыла ала торган Аллаһудан 

башка Илаһҽ бармы?" Ҽйт: "Ҽгҽр янҽ бер Илаһҽ бар дигҽн сүзегез дҿрес 

булса, дҽлилегезне китерегез". 

27|65|Ий Мухҽммҽд г-м, кешелҽргҽ ҽйт: "Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган гакыл 

иялҽре яшерен нҽрсҽлҽрне белмҽслҽр, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽ белер, алар 

үзлҽренең кайчан кубарылачакларын да белмилҽр, вҽ сизмҽслҽр. 

27|66|Аларның белемнҽре ахирҽткҽ ирешмҽсме, кыямҽт кайчан була дип 

сорыйлар, бҽлки алар кыямҽтнең булачагында шиклҽнмҽктҽлҽр, бҽлки аларның 

күңеллҽре кыямҽтнең булачагыннан сукырдыр. 

27|67|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Без үлеп туфрак булсак һҽм аталарыбыз да туфрак 

булсалар, шуннан соң терелеп кабердҽн чыгарбызмы? 

27|68|Без дҽ, бездҽн элек аталарыбыз да үлгҽннҽн соң терелү белҽн вҽгъдҽ 

ителдек, лҽкин ул вҽгъдҽ ҽүвҽлгелҽрдҽн калган ялган сүздҽн башка нҽрсҽ 

түгелдер", – диделҽр. 



27|69|Аларга ҽйт: "Җир ҿстендҽ йҿрегез һҽм карагыз, хакны ялганга 

тотучыларның ахыр хҽллҽре ничек булган, күрегез! 

27|70|Аларның ышанмаулары ҿчен кҿенмҽ һҽм аларның мҽкерлҽреннҽн күңелең 

тараймасын. 

27|71|Кҽферлҽр сорыйлар: "Ҽгҽр сүзегез дҿрес булса, безгҽ вҽгъдҽ ителгҽн 

ґҽзаб кайчан була", – дип. 

27|72|Ҽйт: "Сез ашыктырып сораган ґҽзабның бҽгъзесенең килмҽклеге якын 

булды". 

27|73|Ҽлбҽттҽ, синең Раббың кешелҽргҽ рҽхмҽт һҽм юмарт ияседер, лҽкин 

кешелҽрнең күбрҽге шҿкер итмилҽр. 

27|74|Янҽ Раббың кешелҽрнең күкрҽклҽрендҽ яшерен булган нҽрсҽлҽрне вҽ 

теллҽре белҽн сҿйлҽп изһар иткҽн сүзлҽрен яки эшлҽгҽн эшлҽрен белҽдер. 

27|75|Җирдҽ вҽ күктҽ Аллаһуга һич яшерен нҽрсҽ юктыр, мҽгҽр Лҽүхүл 

мҽхфузъда язылмыштыр. 

27|76|Ошбу Коръҽн Ягъкуб балаларына күп хҽбҽрне сҿйлидер, аларның 

ихтыйлаф иткҽн нҽрсҽлҽренең күбрҽген. 

27|77|Ҽлбҽттҽ, ул Коръҽн азгынлыктан туры юлга күндерүче, вҽ аның белҽн 

гамҽл кылучы мҿэминнҽргҽ рҽхмҽттер. 

27|78|Ҽлбҽттҽ, синең Раббың кыямҽттҽ алар арасында үзенең хҿкеме белҽн 

эшне тҽмам итҽр, һҽм Ул – Аллаһ җиңүче вҽ белүчедер. 

27|79|Ий Мухҽммҽд г-м, һҽр эшендҽ Аллаһуга тҽвҽккҽл ит, тҽхкыйк син 

хаклыгы мҽгълүм булган ислам динендҽ һидҽят юлындасың. 

27|80|Мҽет кеби имансызларга син хак сүзне ишеттерҽ алмассың вҽгазь 

сҿйлҽп һидҽяткҽ чакыруыңны да ишетҽ алмассың, ҽгҽр хактан дүнеп ялганга 

йҿз тотсалар. 

27|81|Дҽхи син сукыр күңелле кешелҽрне адашу юлларыннан чыгарып һидҽяткҽ 

Күндерҽ алмассың, ишеттерсҽң фҽкать Безнең аятьлҽребезгҽ ышанучыларга 

ишеттерҽ алырсың, алар Аллаһуга итагать итүдҽ ихлас мҿселманнардыр. 

27|82|Вҽгъдҽ ителгҽн кыямҽт килсҽ аларга, алар белҽн сҿйлҽшҽ торган бер 

җан иясен җирдҽн чыгарырбыз, кешелҽрнең кыйлган эшлҽрен сҿйлҽр, кешелҽр 

ҽлбҽттҽ, Безнең аятьлҽребезгҽ иман китермҽс булдылар. 

27|83|Вҽ кыямҽт кҿнне һҽр ҿммҽттҽн Безнең аятьлҽребезне ялганга санаучы 

бер җҽмҽгатьне кубарырбыз, алар тукталып арпа калган иптҽшлҽрен кҿтҽрлҽр. 

27|84|Хисап урынына килгҽч аларга Аллаһ ҽйтер: "Минем аятьлҽремне ялганга 

тоттыгызмы, бит ышанырга яки ышанмаска лаек икҽнне белерлек сездҽ белем 

юк иде, белмҽгҽнегездҽн соң нинди гамҽл кылдыгыз, ҽлбҽттҽ, хакны инкяр 

итүдҽн башка эшегез юк иде. 

27|85|Золым итүлҽре сҽбҽпле аларга ґҽзаб хак вҽ лаек булды, алар гозер 

күрсҽтеп сҿйлҽшергҽ кадир булмаслар. 

27|86|Ҽйҽ алар күрмилҽрме, тҿнне рҽхҽтлҽнеп ял итҽргҽ уңай кылдык, ҽмма 

кҿнегезне күренҽ торган якты кылдык, кҽсеп итү ҿчен, иман китергҽн 

кешелҽр ҿчен Аллаһуның бу эшлҽрендҽ, ҽлбҽттҽ, кҿчле дҽлиллҽр бар." 

27|87|Янҽ сурга ҿрелсҽ, җирдҽ вҽ күктҽ булган мҽхлук куркын тетрҽрлҽр, 

мҽгҽр Аллаһ телҽгҽн зат кына курыкмас, вҽ бар да кечкенҽ булып баш иеп 

Аллаһу хозурына килерлҽр. 

27|88|Син урыннарында таза торалар дип уйлаган тауларны ул кҿндҽ 

күрерсең, болытлар кеби күктҽ очып йҿрерлҽр, бу эш һҽр эшне мҽхкҽм кылучы 

Аллаһ ишедер. Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн, ҽлбҽттҽ, хҽбҽрдардыр. 

27|89|Берҽү тулы иман белҽн яхшы эш кылса, аның ҿчен кылган гамҽленнҽн 

артыграк сҽваб булыр, бу кешелҽр кыямҽт кҿненең куркынычыннан имин 

булырлар. 

27|90|Берҽү Аллаһуга каршы барып явыз эшлҽр кылса, андый кешелҽр йҿзлҽре 

белҽн утка салынырлар, ҽйҽ ґҽзабиы татыйсызмы, бу ґҽзаб кылган 

гҿнаһларыгызның җҽзасыдыр. 



27|91|Анда золым итүне хҽрам иткҽн Мҽккҽ шҽһҽренең Раббысына гына 

гыйбадҽт кылу белҽн мин боерылмыш булдым, һҽрнҽрсҽ Аныкыдыр, дҽхи 

Аллаһуга итагать итүче мҿселман булу белҽн мин боерылмыш булдым. 

27|92|Дҽхи Коръҽн укымак белҽн боерылдым, берҽү Коръҽн белҽн гамҽл кылып 

туры юлга күнелсҽ, ҽлбҽттҽ, үз файдасынадыр һҽм берҽү Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмыйча хак юлдан адашса, ҽйт: "Мин фҽкать туры юлга кермҽгҽннҽрне Аллаһ 

ґҽзабы белҽн куркытучыларданмын". 

27|93|Аллаһу тҽгалҽгҽ хҽмед сҽнҽлҽр ҽйт, Ул сине пҽйгамбҽр итте, 

галҽмнҽргҽ рҽхмҽт ҿчен сине халык итте, Аллаһ тиздҽн үзенең аятьлҽрен яки 

кодрҽтен күрсҽтер һҽм аны белерсез, синең Раббың сезнең кылган эшегездҽн 

гафил түгелдер. 

28|1|Та син мим. Мҽгънҽсен Аллаһ белҽ. 

28|2|Ошбу аятьлҽр дҽреслек белҽн ялган арасын ачык аерып бҽян итүче 

Коръҽн аятьлҽредер. 

28|3|Без сиңа Муса белҽм Фиргаун хҽбҽрлҽреннҽн хаклык белҽн укыйбыз иман 

китергҽн кавемнҽр ҿчен. 

28|4|Дҿреслектҽ Фиргаун Мысыр җирендҽ олугъланды, дҽхи Мысыр халкын 

үзенең хезмҽтендҽ тҿрле дҽрҽҗҽлҽргҽ бүлде, алардан Ягькуб балаларын 

хурлар иде, кыз балаларын калдырып ир балаларын бугазлатыр иде, ул 

Фиргаун күп бозыклык кылучы фасыйклардан булды. 

28|5|Фиргаун кулында изелгҽн Ягъкуб балаларын коткарып аларга рҽхмҽт 

итҽргҽ һҽм аларны Имамнар итҽргҽ, һҽм дҽ Фиргаун байлыгына варислар 

итҽргҽ телҽдек. 

28|6|Янҽ Фиргаунгҽ, Һаманга һҽм аларның гаскҽрлҽренҽ үзлҽре курыккан 

Мусаны күрсҽтергҽ телҽдек, һҽм аларны яхшы җиргҽ урынлаштырырга телҽдек. 

"Фиргаун Ягъкуб балаларыннан куркып аларның ир балаларын үтертҽ барды, 

ҽмма үзенең башына җитҽчҽк Мусаны үзе тҽрбиялҽп үстерде". 

28|7|Мусаның анасына балаң Мусаны имез, ҽгҽр үтерүлҽреннҽн курыксаң, 

Мусаны Нил дҽрьясына сал, батар дип курыкма, һҽм кулыңнан китүенҽ 

кайгырмагыл, Без аны сиңа кайтарачакбыз вҽ аны пҽйгамбҽрлҽрдҽн 

кылачакбыз. Анасы Мусаны ҿч ай имезде, аннары куркып сандыкка салып, Нил 

дҽрьясына ташлады. 

28|8|Фиргаун җҽмҽгате, таң аткач, Мусаны дҽрьядан табып алдылар, бармагын 

имеп ятадыр иде, Аллаһ бу эшне эшлҽде Муса Фиргаунгҽ дошман һҽм кайгы 

булсын ҿчен. Дҿреслектҽ Фиргаун һҽм аның вҽзире Һаман вҽ аларның 

гаскҽрлҽре, үзлҽренең башларына җитҽчҽк Мусаны тҽрбиялҽп үстерү белҽн 

хаталык кылдылар, бу эшнең ахырын белмҽделҽр. 

28|9|Фиргаун хатыны Фиргаунгҽ ҽйтте: "Бу бала минем дҽ, синең дҽ күз 

нурыбыз булыр, аны үтермҽгез, чҿнки шул вакытта аны үтерергҽ телҽгҽннҽр 

иде. Шаять безгҽ файда итҽр яки без аны үзебезгҽ бала итеп алырбыз." 

Лҽкин алар бу эшнең ахырын белмҽделҽр. 

28|10|Мусаның Фиргаун кулына тҿшкҽнен белгҽч, анасының күңеле кайгыдан 

бушанды. Хҽтта Муса үзенең угълы икҽнлеген белдерергҽ якын булды, Безнең 

вҽхийгҽ ышанучы булсын ҿчен күңеленҽ иман куҽтен салмасак, ҽлбҽттҽ, 

алданыр иде. 

28|11|Мусаның анасы Мусаның туган апасы Мҽрьямгҽ ҽйтте: "Муса артыннан 

бар, бҽлки берҽр хҽбҽр алып кайтырсың. Мҽрьям Мусаның сандыгы кая китүен 

ерактан күрде, ҽмма Фиргаун җҽмҽгате берсе дҽ бу эшне белми иделҽр. 

28|12|Вҽ Без анасына каннҽнудан элек, имезүче хатыннарны имүдҽн Мусаны 

тыйдык, күп хатыннар алып килделҽр Мусаны имезергҽ, лҽкин берсен дҽ кабул 

итмҽде. Мҽрьям Фиргауннҽргҽ ҽйтте: "Ҽйҽ мин сезгҽ бер ҿйнең җҽмҽгатен 

күрсҽтимме, ул хатын сезнең ҿчен баланы имезеп тҽрбиялҽр, һҽм ул җҽмҽгать 

балага яхшы нҽсыйхҽт бирүчелҽрдер", – дип. Анасын чакырып китерделҽр, 

Муса анасының сҿтен имде. 



28|13|Мусаны анасына кайтардык, баласын күреп күзе шатлансын һҽм 

кҿенмҽсен һҽм дҽ Аллаһуның вҽгъдҽсе хак икҽнне белсен ҿчен, лҽкин күбрҽк 

кешелҽр Аллаһуның эше вҽ вҽгъдҽсе хак икҽнне белмилҽр. 

28|14|Муса үсеп куҽткҽ җитеп гакылы, буе тигезлҽнгҽч, ул Мусага шҽригать 

хҿкемнҽрен һҽм белем бирдек, ҽнҽ шулай Безгҽ итагать иткҽннҽргҽ изге җҽза 

бирҽбез. 

28|15|Муса Фиргаун шҽһҽре – Мысырга керде, Мысыр халкы Мусаның шҽһҽргҽ 

керүеннҽн гафлҽттҽ иделҽр, анда сугыша торган ике ирне күрде, берсе 

Ягъкуб балаларыннан, икенчесе дошманы булган кыбтыйлардан иде. Ягькуб 

балаларыннан булган ир дошманына каршы Мусадан ярдҽм сорады, Муса кулын 

йодрыклап кыбтыйга сукты һҽм кыбтый үлде, Муса ҽйтте: "Кеше үтерү шайтан 

эшедер, ул шайтан кешелҽрне аздыручы ачык дошмандыр". 

28|16|Үкенеп ҽйтте: "Йҽ Рабби кеше үтерү сҽбҽпле үземҽ золым иттем, мине 

ярлыкагыл!" Аллаһ аны ярлыкады, тҽхкыйк Ул – Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт 

итүчедер. 

28|17|Янҽ ҽйтте: "Ий Раббым, мине ярлыкаганың ҿчен мине саклагыл, 

кҽферлҽргҽ ярдҽмче булмасам идем". 

28|18|Соңра Муса Мысыр шҽһҽрендҽ курыккан хҽлдҽ миңа ни була инде Дип 

хҿкем кҿтеп калды, кичҽ кыбтый белҽн сугышканда Мусадан ярдҽм сораган 

кеше, бүген дҽ бер кыбтый белҽн сугышып, янҽ Мусадан ярдҽм сорады. Муса 

ярдҽм сораучыга ҽйтте: "Син ачык бер азгын кеше икҽнсең, кичҽ бер кешене 

миннҽн үтерттең, бүген дҽхи үтертмҽкче буласыңмы?" 

28|19|Мусага да вҽ Мусадан ярдҽм сораучыга да дошман булган кыбтыйны, 

Муса тотарга телҽгҽч, кыбтый ҽйтте: "Ий Муса, мине үтерергҽ телисеңме, 

бит кичҽ бер кешене үтергҽн идең, син Мысыр җирендҽ кеше үтереп залим 

булырга телисең, ҽмма тҿзҽтүчелҽрдҽн булырга телҽмисең". 

28|20|Бер ир шҽһҽр уртасыннан бик ашыгып Муса янына килде һҽм ҽйтте: "Ий 

Муса, кыбтыйлар сине үтерергҽ киңҽш итҽлҽр, син бу шҽһҽрдҽ торма, чык, 

мин сиңа яхшы киңҽш бирүчелҽрдҽнмен". 

28|21|Артымнан куа чыгарлар, дип, курка-курка Муса шҽһҽрдҽн чыкты: "Ий 

Раббым, мине Фиргауннең залим кавеменнҽн коткар", – диде. 

28|22|Муса Мҽдйҽн шҽһҽренҽ юнҽлде, лҽкин юлны белмидер иде, ҽйтте: "Шаять 

Раббым Мҽдйҽнгҽ бара торган юлга күндерер", – дип. 

28|23|Мҽдйҽннең кое суына җиткҽндҽ ул кое янында хайваннарны эчерүче бер 

җҽмҽгатьне күрде, дҽхи аларның артында ике хатынны күрде, алар 

хайваннарына су эчерми иделҽр, Муса ҽйтте: "Ни булды сезгҽ 

хайваннарыгызга су эчермисез?" Ул ике кыз ҽйттелҽр: "Алдыбыздагы 

кҿтүчелҽр хайваннарыны эчереп китмичҽ без эчермибез, һҽм безнең атабыз 

бик карт кешедер, шул сҽбҽпле хайваннарны эчерергҽ чыга алмый." Коеның 

чилҽге бик зур булу сҽбҽпле кызлар коедан су ала алмыйлар иде, фҽкать 

башка кҿтүлҽрдҽн калган суны эчерҽлҽр иде. 

28|24|Муса коедан су тартып кызларның куйларына су эчерде, соңра китеп 

күлҽгҽгҽ утырды һҽм ҽйтте: "Ий Раббым, миңа диндҽ изгелектҽн биргҽн 

нҽрсҽң ҿчен мин фҽкыйрь булдым, ашарыма юк", – дип. Ягъни Фиргаун 

гаилҽсендҽ байлык эчендҽ иде, хҽзер һичнҽрсҽсе юк. Кызлар кайтып 

аталарына Муса хакында сҿйлҽделҽр, аталары бер кызын Мусаны чакырырга 

җибҽрде. 

28|25|Ул ике кызның берсе оялып кына йҿрегҽне хҽлдҽ Муса янына килде, 

атам сине чакырадыр безнең куйларны эчертүеңнең хакын бирмҽк ҿчен, диде. 

Муса кызларның атасы Шҿґҽеб пҽйгамбҽр янына килгҽч, башыннан кичкҽн 

вакыйгаларны сҿйлҽде. Шҿґҽеб ҽйтте: "Ий Муса, курыкма, залим кавемнҽрдҽн 

бүген котылдың". 

28|26|Ике кызның берсе ҽйтте: "Ий атам, бу кешене хакын түлҽп кҿтүчелеккҽ 

ал, тҽхкыйк син хак түлҽп алган кешелҽрнең хҽерлесе, куҽтлесе һҽм 



ҽманҽтле булганыдыр". Аның шундый икҽнен ничек белдең дигҽндҽ, кызы 

ҽйтте: "Ун кеше тарта торган чилҽкне бер үзе тартып куйларыбызны эчерде 

һҽм чакырырга баргач, күзе тҿшмҽс ҿчен, мине артыннан кайтарды", – дип. 

28|27|Шҿґҽеб ҽйтте: "Мин ошбу ике кызның берсен сиңа никахламакны телим, 

куйларымны сигез ел кҿтүең бҽрабҽренҽ. Ҽгҽр ун елга тутырсаң, ансы синең 

изгелегеңдҽндер, ун ел хезмҽт ит дип сине мҽшҽкатьлҽргҽ телҽмим, вҽгъдҽдҽ 

торуда һҽм йомшаклык кылуда Аллаһ телҽсҽ мине изгелҽрдҽн табарсың". 

28|28|Муса ҽйтте: "Ошбу шарт синең белҽн минем арабыздадыр, ике мҿддҽтнең 

кайсын гына үтҽсҽм дҽ арттыру белҽн мине димлҽү булмасын яки золым итү 

булмасын, ошбу сҿйлҽшүлҽребезгҽ Аллаһ шаһиттер". 

28|29|Муса ҿстенҽ алган мҿддҽтне үтҽгҽч, Шҿґҽебнең кызына никахланып, 

Шҿґҽебнең рҿхсҽтеннҽн соң хатыны белҽн Мысырга барырга чыкты, Тур тавы 

янында ут күрде һҽм хатынына ҽйтте: "Шул җирдҽ торыгыз, мин ут күрдем, 

шаять ут янындагы кешелҽрдҽн юлны сорашып килермен яки ут алып килермен, 

шаять ут ягып җылынырсыз." Чҿнки алар юлдан адашкан иделҽр. 

28|30|Муса ут янына килгҽч, ул дҽшелде уң тарафтагы чокырның читеннҽн, 

мҿбарҽк урында йҿзем агачыннан: "Ий Муса, Мин барча галҽмне тҽрбия итүче 

Аллаһмын. 

28|31|Янҽ таягыңны ташла", – дип. Муса таягының елан булып 

хҽрҽкҽтлҽнгҽнен күргҽч, куркып артка китте, таягына якын килмҽде." Ий 

Муса, курыкма, таягыңа якын кил, тҽхкыйк син куркынычлардан 

котылучылардансың. 

28|32|Кулыңны култыгыңа кием астына керт, аннан зарарсыз хҽлдҽ ак нурлы 

булып чыгар, ҽгҽр кулың яктырганнан курыксаң, култык астына тык ҽүвҽлге 

хҽленҽ кайтыр. Таяк һҽм агара торган кулың, Фиргаунгҽ вҽ кавеменҽ ике 

могҗизадыр, тҽхкыйк алар фасыйк кавем булдылар." 

28|33|Муса ҽйтте: "Ий Раббым, мин алардан бер кешене үтергҽн идем, барсам 

үземне үтерерлҽр дип куркам. 

28|34|Кардҽшем Һарун миннҽн яхшырак сҿйли, аны миңа ышандырып миңа 

ярдҽмче итеп җибҽр, югыйсҽ мин аларның мине ялганга тотуларыннан 

куркамын". 

28|35|Аллаһ ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, кардҽшең белҽн кул һҽм йҿрҽк мускулларыңны 

куҽтлҽрбез һҽм сезне ҿстен кылырбыз, алар сезгҽ ирешҽ алмаслар, 

могҗизаларыбыз илҽ аларга барыгыз. Сез һҽм сезгҽ ияргҽн мҿэминнҽр аларны 

җиңҽчҽксез. 

28|36|Муса аларга Безнең аятьлҽребез һҽм могҗизаларыбыз илҽ килгҽч, алар 

ҽйттелҽр: "Мусаның могҗизасы могҗиза түгел, мҽгҽр Аллаһуга ифтира ителгҽн 

сихердер, ошбу пҽйгамбҽрлекне ҽүвҽлге аталарыбыз заманасында булганын һич 

тҽ ишеткҽнебез юк". 

28|37|Муса ҽйтте: "Аллаһ тарафыннан пҽйгамбҽрлек белҽн килгҽн кешене Ул 

үзе белҽдер, вҽ ахирҽттҽ җҽннҽт кемгҽ тиешле икҽнне дҽ Ул яхшы белҽдер, 

ҽмма залимнҽр дҿньяда – һидҽяткҽ, ахирҽттҽ – җҽннҽткҽ ирешҽ алмаслар. 

28|38|Фиргаун ҽйтте: "Ий җҽмҽгать, сезнең ҿчен миннҽн башка Илаһҽ бар дип 

белмимен, ий Һаман, кирпеч яндырып минем ҿчен бер биек манара тҿзе, шаять 

мин югары менеп Мусаның Аллаһусын күрермен вҽ хҽлен белермен, тҽхкыйк 

миннҽн башка Аллаһ бар дип ҽйтүендҽ мин Мусаны ялганчылардан дип уйлыйм", 

– дип. 

28|39|Фиргаун һҽм аның гаскҽре хаксыз тҽкҽбберлҽнделҽр Мысыр җирендҽ, 

үлгҽннҽн соң Безгҽ кайтарылмабыз дип уйлыйлар. 

28|40|Фиргаунне һҽм аның гаскҽрен тоттык соңра диңгезгҽ батырдык, карагыл 

залимнҽрнең ахыры ничек булды. 

28|41|Без аларны дҿньяда имамнар кылдык, алар үзлҽренҽ ияргҽн кешелҽрне 

утка чакыралар, аларга кыямҽт кҿнендҽ ярдҽм бирелмҽс. 



28|42|Аларга бу дҿньяда лҽгънҽтне иярттек, һҽм кыямҽт кҿнендҽ алар 

хурлыкта һҽм ґҽзабта булырлар. 

28|43|Ҽүвҽлге азгыннарны һҽлак иткҽннҽн соң Мусага китап бирдек, ул китап 

кешелҽрнең күңеллҽренҽ иман яктылыгы һҽм туры юл, Һҽм мҿэминнҽргҽ рҽхмҽт 

булганы хҽлдҽ бирелде, шаять кешелҽр вҽгазьлҽнерлҽр. 

28|44|Без Муса белҽн сҿйлҽшкҽн тауның кҿнбатыш ягында түгел идең, Без 

Мусага хҿкемлҽребезне вҽхий кылганда, вҽ син ул урында юк идең. 

28|45|Лҽкин Мусадан соң күп кавемнҽр бар иттек, аларга озак вакыт вҽхий 

килми торды, шул сҽбҽпле ґҽһедлҽрен оныттылар, сине җибҽрдек, дҽхи син 

Мҽдйҽн халкы арасында тормадың, аларның хҽллҽрен сҿйлҽгҽн булыр идең, 

лҽкин Без сине пҽйгамбҽр итеп аларның хҽллҽреме бҽян итүче Коръҽнне сиңа 

бирдек. 

28|46|Янҽ син Тур тавының янында түгел идең, Без Мусага китабыңны ал, 

дип, вҽхий иткҽн заманда, лҽкин синнҽн элек Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы 

һичбер пҽйгамбҽр килмҽгҽн кавемне куркытмаклыгың ҿчен Аллаһудан рҽхмҽт 

ителеп җибҽрелдең, шаять алар вҽгазьлҽнеп иман китерерлҽр. 

28|47|Ҽгҽр аларга имансызлыклары вҽ башка гҿнаһлары сҽбҽпле фетнҽ яки 

ґҽзаб ирешкҽн вакытта, ий Раббыбыз, ҽгҽр безгҽ пҽйгамбҽр җибҽргҽн булсаң, 

без Синең аятьлҽреңҽ ияргҽн булыр идек һҽм мҿэминнҽрдҽн булыр идек дигҽн 

сүзлҽре булмаса иде, Без сине пҽйгамбҽр итеп җибҽрмҽгҽн булыр идек. 

28|48|Аларга Безнең хозурыбыздан хак пҽйгамбҽр килсҽ, ҽйттелҽр: "Ни булыр 

иде Мусага бирелгҽн могҗизалар Мухҽммҽд г-мгҽ дҽ бирелгҽн булса", – дип. 

Аллаһ ҽйтте: "Ҽйҽ алар Мусага бирелгҽн могҗизаларны да инкяр иттелҽр 

түгелме? Ул кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Муса белҽн Һарун сихерчелҽрдер, бер-

берсенҽ ярдҽмлҽштелҽр, без аларның берсенҽ дҽ ышанмыйбыз", – диделҽр. 

28|49|Син аларга ҽйт: "Аллаһудан бер китап китерегез, ул китап Коръҽннҽн 

һҽм Тҽүраттан артыграк туры юлга күндерүче булсын, ул китапка мин дҽ 

иярермен, ҽгҽр сүзлҽрегездҽ дҿрес булсагыз", – дип. 

28|50|Ҽгҽр алар синең китап китерегез дигҽн сүзеңне кабул итмҽсҽлҽр, 

белгел, алар сиңа иман китермҽүдҽ фҽкать нҽфес һаваларына иярҽлҽр, 

Аллаһуның һидҽятеннҽн башка нҽфес һавасына ияргҽн кешедҽн дҽ адашучырак 

кеше бармы? Нҽфеслҽренҽ ияреп адашкан галимнҽрне Аллаһ туры юлга 

күндермҽс. 

28|51|Без Коръҽнне иңдергҽндҽ кешелҽр ҿчен аятьлҽрен бер-берсенҽ 

тоташтырдык, шаять аңлап вҽгазьлҽнерлҽр. 

28|52|Коръҽннҽн элек Без китап биргҽн кешелҽрнең Коръҽнгҽ ышанучылары. 

28|53|Ҽгҽр аларга Коръҽн укылса ҽйтерлҽр: "Без ул Коръҽнгҽ иман китердек, 

ҽлбҽттҽ, ул Аллаһудан иңгҽн хак китаптыр, тҽхкыйк Коръҽн иңмҽс борын да 

Аллаһуны берлҽүче идек". 

28|54|Аларга ҽҗерлҽре ике ҿлеш бирелер, элек тҽ, соңыннан да Аллаһ юлында 

сабыр иткҽннҽре ҿчен, вҽ алар Аллаһуга итагать белҽн гҿнаһларын 

бетерерлҽр, вҽ Без биргҽн малдан сҽдакалар бирерлҽр. 

28|55|Вҽ яман сүз ишетсҽлҽр, алардан читлҽшерлҽр, аларга каршы яман сүз 

ҽйтмҽслҽр һҽм ҽйтерлҽр: "Безнең гамҽлебез үзебезгҽ, сезнең гамҽлегез 

сезгҽ, безнең, тарафтан сезгҽ тынычлык булсын, ҽмма без сезнең кеби 

кыланып җаһил ахмак булырга телҽмибез", – дип. Мухҽммҽд г-м Ҽбу Талибның 

иманга килүе ҿчен артык тырышкач, түбҽндҽге аять инде. 

28|56|Ий Мухҽммҽд г-м, син сҿйгҽн кешеңне һидҽяткҽ күндерҽ алмассың, 

лҽкин Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсен туры юлга күндерер, вҽ Ул туры юлга 

күнүчелҽрне белүчерҽктер. 

28|57|Кҽферлҽрдҽн куркып иман китермҽүче мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Ҽгҽр синең 

белҽн бергҽ ислам һидҽятенҽ иярсҽк, торган җиребездҽн куалап чыгарырлар 

дип куркабыз", – дип. Аллаһ ҽйтте: "Ҽйҽ Без аларның урыннарыны зарардан 

имин кыйлмадыкмы, вҽ Безнең хозурыбыздан ризык йҿзеннҽн Мҽккҽ шҽһҽренҽ 



тҿрле җимешлҽр килеп тупланадыр, лҽкин аларның күберҽге Без ҽйткҽн сүзнең 

хаклыгын белмилҽр. 

28|58|Күпме шҽһҽр кешелҽрен һҽлак иттек, аларның халыклары иминлектҽ вҽ 

байлыкта булып, мҽхлукъка табынучы мҿшриклҽр иделҽр, ошбу буш урыннар 

аларның урыннарыдыр, алардан соң анда шомланып торучы булмады, мҽгҽр бик 

аз гына торучылар булды, ул урыннарга Без үзебез варис булдык. 

28|59|Синең Раббың һичбер шҽһҽрне һҽлак итҽр булмады, хҽтта ул 

шҽһҽрлҽрнең зурысына бер пҽйгамбҽр җибҽрмичҽ, ул пҽйгамбҽр аларга Безнең 

аятьлҽребезне укыр, Без шҽһҽр кешелҽрен һҽлак итҽр булмадык, мҽгҽр залим 

булганнары ҿчен һҽлак иттек. 

28|60|Сезгҽ бирелгҽн нҽрсҽлҽр дҿнья тереклегенең зиннҽте вҽ дҿньяда 

файдаланачак аз нҽрсҽдер, соңра бетҽдер, ҽмма Аллаһ хозурындагы җҽннҽт 

нигъмҽтлҽре хҽерледер һҽм мҽңгелектер, ҽйҽ уйлап карамыйсызмы, ахирҽт 

дҿньядан хҽерле икҽнне. 

28|61|Без берҽүгҽ җҽннҽтне вҽгъдҽ кыйлсак, ул җҽннҽт вҽгъдҽ ителгҽн 

кешегҽ юлыгачактыр, бу кеше дҿньяда Без файдаландырган соңра кыямҽт 

кҿнендҽ утка керергҽ хҽзер ителмеш кеше белҽн бертигез булырмы?" 

28|62|Кыямҽт кҿнне Аллаһ нидан кылып ҽйтер: "Кайда Минем Шҽриклҽрем, сез 

аларны Миңа тиңдҽш дип низагълаша идегез. 

28|63|Үзлҽренҽ ґҽзап ваҗеб булган азгынлыкта булган кешелҽрнең башлыклары 

ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, ошбу кешелҽрне без аздырдык, лҽкин без аларны 

азгынлыкка кҿчлҽмҽдек, безнең вҽсвҽсҽбез белҽн азгынлыкны ихтыяр иттелҽр, 

ий Рабби без алардан биздек, сиңа кайттык, алар безгҽ гыйбадҽт кылмадылар 

бҽлки үз нҽфеслҽренҽ итагать иттелҽр", – дип. 

28|64|Аларга ҽйтелер: "Аллаһуга тиң кылган сынымнарыгызны чакырыгыз, 

сезне ґҽзабтан коткарсыннар, сынымнарыны ярдҽмгҽ чакырырлар, лҽкин 

сынымнарның чакыруны кабул итҽргҽ һҽм ярдҽм итҽргҽ кадир булмаслар, ҽнҽ 

шул хҽлдҽ ґҽзабны күрерлҽр, ҽгҽр хак юлга күнелгҽн булсалар, ҽлбҽттҽ, 

ґҽзабны күрмҽс иделҽр. 

28|65|Кыямҽт кҿнне Аллаһ кҽферлҽргҽ нида кылыр һҽм ҽйтер: "Минем 

рҽсүлемнең Аллаһуны берлҽү хакындагы сүзлҽрен ничек кабул иттегез? 

28|66|Ул кҿндҽ файда итҽчҽк дҽлил һҽм җавап аларга табылмас, һҽм алар 

дҿньяда мҿшкел нҽрсҽлҽрне бер-берсеннҽн сораган кеби, ничек җавап бирик, 

дип, сорашмаслар, бҽлки хҽйран булып сҿйлҽмҽслҽр. 

28|67|Ҽмма берҽү исҽн һҽм куҽтле чагында ширектҽн һҽм башка гҿнаһлардан 

тҽүбҽ итсҽ, һҽм иман китереп изге гамҽллҽр кыйлса, ҽнҽ шул кешенең 

котылучылардан булып Аллаһуның рҽхмҽтенҽ ирешмҽклеге якындыр. 

28|68|Раббың телҽгене вҽ ихтыяр иткен нҽрсҽне халык итҽр, югыйсҽ 

мҿшриклҽр ҿчен бернҽрсҽне ихтыяр итмҽк юктыр, Аллаһу тҽгалҽ пакь һҽм бҿек 

булды мҿшриклҽр Аллаһуга шҽрик иткҽн нҽрсҽлҽрдҽн. 

28|69|Раббың аларның күңеллҽрендҽ яшергҽн имансызлык һҽм башка бозык 

уйларын һҽм теллҽре белҽн изһар иткҽн нҽрсҽлҽрен дҽ белҽдер. 

28|70|Вҽ Ул – Аллаһ, юктыр Аңардан башка Илаһҽ, мҽгҽр Ул үзе генҽдер, 

дҿньяда вҽ ахирҽттҽ мактау Аңа хасдыр, вҽ һҽр эштҽ булган хҿкем янҽ 

Аллаһуга хасдыр һҽм ахырда Аңа кайтарылмыш булырсыз. 

28|71|Ҽйт: "Белҽсезме, ҽгҽр Аллаһ кичне караңгы хҽлендҽ кыямҽткҽ хҽтле 

калдырса, Аллаһудан башка Илаһҽ бармы сезгҽ яктылык китерҽ торган, ҽйҽ 

шуны ишетҽсезме?" 

28|72|Янҽ ҽйт: "Белҽсезме, ҽгҽр Аллаһ кҿндезне якты хҽлендҽ кыямҽткҽ 

чаклы калдырса, Аллаһудан башка Илаһҽ бармы рҽхҽтлҽнеп ял итҽ торган 

кичегезне китерергҽ? Ҽйҽ күрмисезме, Аллаһ эшлҽрен. 

28|73|Аллаһ үзенең рҽхмҽтеннҽн сезгҽ кҿндез илҽ кичне бар кылды, кичтҽ ял 

итмҽкегез ҿчен, кҿндез кҽсеп белҽн Аллаһуның фазълыннан талҽп 

итмҽклегегез ҿчен, шаять Аллаһуның бу нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итҽрсез." 



28|74|Кыямҽт кҿнендҽ Аллаһ мҿшриклҽргҽ нида кыйлыр һҽм ҽйтер: "Миңа шҽрик 

иткҽн нҽрсҽлҽрегез кайда Аллаһуның шҽрике бар дип низагълаша идегез. 

28|75|Барча ҿммҽттҽн шаһид итеп пҽйгамбҽрлҽрен чыгарырбыз, дҿньяда 

Аллаһуга каршы эшлҽгҽн һҽм каршы сҿйлҽгҽн эшлҽрегезгҽ дҽлиллҽрегезне 

китерегез, диярбез, алар белерлҽр хаклык Аллаһуга гына тиешле икҽнен, һҽм 

сынымнары алардан качар. 

28|76|Тҽхкыйк Карун Муса кавеменнҽн вҽ аңа иман китергҽн кешелҽрдҽн иде, 

Ягькуб, балаларына золым итте һҽм байлыгы белҽн олугъланды, Без аңа күп 

байлык бирдек ки, аның хҽзинҽ сарайларының ачкычларын күтҽрмҽк куҽт 

иялҽре булган җҽмҽгатькҽ дҽ авыр булыр иде, кавеме Карунга ҽйтте: "Малың 

күплеге белҽн мактанып шатланма, тҽхкыйк Аллаһ мал белҽн шатланучыларны 

сҿймидер. 

28|77|Бҽлки Аллаһ биргҽн малны Аллаһ юлына биреп ахирҽтне кҽсеп ит, 

дҿньядан үз ҿлешеңне онытма, ахирҽтен, ҿчен гамҽл кыл, Аллаһ сиңа ихсан 

кылып мал биргҽн кеби син дҽ мохтаҗ кешелҽргҽ малыңнан бир, җир ҿстендҽ 

явызлык белҽн фҽсҽдлек кыйлып йҿрмҽ, тҽхкыйк Аллаһ фҽсҽдчелҽрне 

сҿймидер." 

28|78|Карун ҽйтте: "Миңа бу мал белемемнең күплеге ҿчен бирелде", – дип. 

Аллаһ ҽйтте: "Галим булса белмиме моннан элек Аллаһ күпме җҽмҽгатьне Аңа 

карышканнары ҿчен һҽлак итте, ул һҽлак булган, кешелҽр куҽттҽ Каруннан 

артыграк вҽ җыйган маллары күбрҽк иде, фҽсҽдче залимнҽр кыямҽт кҿнендҽ 

гҿнаһларыннан соралмаслар, хисапсыз җҽһҽннҽмгҽ керерлҽр." 

28|79|Карун бер кҿнне йҿгҽн-иярлҽре алтын белҽн зиннҽтлҽнгҽн атка атланып 

кавеменҽ чыкты, дҿнья тереклеген генҽ телҽүчелҽр ҽйттелҽр: "Карунга 

бирелгҽн байлык кеби безгҽ дҽ бирелгҽн булса, нинди яхшы булыр иде, ул 

Карун дҿньяга олуг насыйп иясе", – дип. 

28|80|Белем бирелмеш кешелҽр дҿньяны сҿючелҽргҽ ҽйттелҽр: "Үкенеч булсын 

сезгҽ, иман китереп изге гамҽллҽр кылган кешелҽргҽ Аллаһ вҽгъдҽ иткҽн 

җҽннҽт нигъмҽтлҽре Карунга бирелгҽн малдан хҽерлерҽктер, ул җҽннҽткҽ 

ирешмҽс һичкем, мҽгҽр сабыр итеп Аллаһ юлында яшҽгҽн хак мҿэминнҽр 

ирешерлҽр", – дип. 

28|81|Без ул Карунны һҽм йортын җиргҽ йоттырдык, чҿнки Карун, байлыгына 

таянып, Мусаны күп җҽберлҽде. Шул вакытта Аллаһудан башка Карунга ярдҽм 

бирүче булмады, һҽм җир астына китүдҽн үзен-үзе дҽ саклый алмады. 

28|82|Ҽле күптҽн түгел генҽ Карунның дҽрҽҗҽсен ҿмет итүче кешелҽр 

Карунның йорты белҽн җир астына киткҽнен күреп тордылар вҽ ҽйтер 

булдылар: "Ґҽҗҽб бу эш безгҽ шҿбһҽле булды, Аллаһ сынар ҿчен телҽгҽн 

бҽндҽсенҽ киң ризык вҽ телҽгҽн бҽндҽсенҽ тар ризык бирер икҽн, ҽгҽр Аллаһ 

без телҽгҽнчҽ Карун малы кеби мал безгҽ дҽ биргҽн булса, ҽлбҽттҽ, без дҽ 

Карун белҽн бергҽ җир астына киткҽн булыр идек, вҽй Карунның эше үкенечле 

булды! Аллаһуга карышып кҿфран нигъмҽт кылучылар Аллаһ ґҽзабыннан котыла 

алмаслар икҽн лҽбаса", – дип ҽйттелҽр. 

28|83|Без ахирҽтне, иман китерүдҽн вҽ Аллаһуга итагать игүдҽн 

олугъланмаган һҽм җир ҿстендҽ бозыклык фҽсҽд кыйлмаган хак мҿэминнҽр 

файдасына кылырбыз, эшенең, ахырындагы уңыш, ахирҽттҽге бҽхет, Аллаһуга 

карышудан гҿнаһлы булудан сакланучы мҿэминнҽргҽдер. 

28|84|Берҽү Аллаһ риза булырдай яхшылык белҽн барса ахирҽткҽ, аңа Аллаһу 

хозурында хҽерлерҽк күбрҽк нигъмҽт булыр, берҽү күп гҿнаһ белҽн яман кеше 

булып барса, андый кешелҽр фҽкать бозык эшлҽренҽ каршы каты хҿкем, каты 

ґҽзап белҽн җҽзаланырлар. 

28|85|Сиңа Коръҽн иңдереп аның белҽн гамҽл кыйлуны фарыз иткҽн Аллаһ, 

ҽлбҽттҽ, сине Мҽккҽгҽ кайтарачакдыр, ягъни Мҽккҽне фҽтех итҽчҽксең. Ҽйт: 

"Коръҽн белҽн гамҽл кыйлып Аллаһуга һидҽят белҽн кайтканнарны да вҽ 



Коръҽннҽн качып адашкан хҽлдҽ Аллаһуга кайткан азгыннарны да Раббым 

белүчерҽктер", – дип. 

28|86|Ий Мухҽммҽд г-м, син бит сиңа Коръҽннең иңдерелүен һич тҽ ҿмет 

итмидер идең, лҽкин Раббың сиңа рҽхмҽт итеп Коръҽнне иңдерде, кҽферлҽргҽ 

ярдҽмче булмагыл. 

28|87|Сиңа Коръҽн иңгҽннҽн соң кҽферлҽр сине Коръҽн белҽн гамҽл кыйлудан 

туктатмасыннар, һҽм кешелҽрне иманга, Ислам диненҽ ҿндҽ, лҽкин 

мҿшриклҽргҽ ияреп, аларга ярдҽм итеп яки аларга итагать итеп мҿшрик була 

күрмҽгел! 

28|88|Аллаһ белҽн бергҽ башка нҽрсҽгҽ гыйбадҽт кыла күрмҽ, ахирҽт ҿчен 

Аллаһудан башкадан ярдҽм сорый күрмҽгел, дҿреслектҽ һич мҽгъбуд юктыр, 

мҽгҽр Аллаһ үзе генҽдер, Аллаһудан башка һҽрнҽрсҽ һҽлак булучыдыр, һҽр 

эштҽ хҿкем Аллаһуга хасдыр, вҽ хҿкем ителү ҿчен Аллаһуга кайтырсыз. 

29|1|Ҽлиф лам мим. Мҽгънҽсен Аллаһ белҽ. 

29|2|Ҽйҽ кешелҽр иман китердек дигҽннҽреннҽн соң тҿрле авырлыклар белҽн 

Аллаһ тарафыннан имтихан ителмҽбез дип уйлыйлармы? 

29|3|Тҽхкыйк болардан элек тҽ тҿрле сыйныф кешелҽрен бҽла-каза һҽм авыр 

мҽшҽкатьлҽр белҽн сынап карадык, кемнең иманы хак һҽм кемнеке ялган шуны 

белмҽк ҿчен Аллаһ мҿселманнарны тҿрле авырлыкларга салды. 

29|4|Ҽйҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча Аллаһуга дошман булган кешелҽр, 

Аллаһуның алардан үч алырга кҿче җитмҽс дип уйлыйлармы, аларның Аллаһ 

безне ґҽзап кылмас дип уйлаулары нинди яман хҿкемдер. 

29|5|Берҽү Аллаһуга җҽннҽттҽ юлыгуны ҿмет итсҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылып 

хҽзерлҽнсен, бит Аллаһуның юлыгачак кҿне килҽчҽктер, Ул сүзлҽрне ишетүче, 

күңеллҽрне белүчедер. 

29|6|Берҽү үзенең нҽфесе һҽм шайтан белҽн Аллаһ юлыңда сугыш кылса, үз 

файдасына сугыш кылган булыр, тҽхкыйк Аллаһ галҽмнҽр ҿстендҽ байдыр, 

һичбер затка ихтыяҗы юктыр. 

29|7|Иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽрнең начарлыкларын 

яхшылыклары белҽн җуячакбыз, дҽхи аларның кыйлган изге гамҽллҽренең 

яхшырагы белҽн җҽзаландырырбыз. 

29|8|Без кеше затына ата вҽ анага изгелек итҽргҽ ҽмер бирдек, ҽгҽр ата 

һҽм анаң син Аллаһ дип танымаган Аллаһудан башка бер нҽрсҽне Аллаһ дип 

танырга кҿчлҽсҽлҽр, ул вакытта аларга итагать итмҽ, бит кайтарылмагыгыз 

Миңадыр, кыйлган эшлҽрегездҽн хҽбҽр бирермен һҽм җҽза кыйлырмын. 

29|9|Иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽрне, ҽлбҽттҽ, изге 

бҽндҽлҽрем арасына кертҽчҽкмен. 

29|10|Кешелҽрдҽн шундый кешелҽр дҽ бардыр, ягыш монафикълар, ҽгҽр алар 

Аллаһ юлында аз гына авырлык күрсҽлҽр, кешелҽрдҽн ирешкҽн рҽнҗетелүне 

ахирҽттҽге Аллаһ ґҽзабы кеби зур ґҽзаптан санарлар, ҽгҽр мҿэминнҽргҽ 

Аллаһ ярдҽме белҽн табыш малы килсҽ, ҽлбҽттҽ, алар ҽйтҽлҽр, шиксез, без 

дҽ сезнең белҽн бергҽ Ислам динендҽбез, безгҽ дҽ табыш малын бирегез, 

дип. Ҽйҽ Аллаһ барча дҿнья кешелҽренең күңеллҽрендҽ иман йҽ монафикълык 

яки мҿшриклек сырхавы бар икҽнне белмҽсме? 

29|11|Аллаһ ныклап иман китергҽн хакыйкый мҿэминнҽрне дҽ вҽ шайтанга иман 

китергҽн монафикъларны да белҽ. 

29|12|Имансызлар иман китергҽн мҿэминнҽргҽ ҽйттелҽр: "Сез дҽ безнең 

динебезгҽ керегез, ҽгҽр безнең дингҽ кергҽнегез ҿчен гҿнаһлы булсагыз, 

ахирҽттҽ ул гҿнаһларыбызны ҿстебезгҽ йҿклҽп алырбыз", – дип. Лҽкин ул 

имансызлар үзлҽренҽ ияргҽн кешелҽрнең гҿнаһларыннан аз гына ҿлешне дҽ 

күтҽрҽ алмаячаклар, ҽлбҽттҽ, имансызлар ялганчылардыр. Ягъни аларга 

ияргҽн мҿселманнарның гҿнаһларын ҿслҽренҽ алмаслар. 

29|13|Мҿшриклҽр үзлҽренең гҿнаһларын вҽ үзлҽренҽ ияртеп адашу юлына, 

батыл диннҽренҽ алып кергҽн иярченнҽренең дҽ гҿнаһларын йҿклҽрлҽр, лҽкин 



иярүчелҽрнең гҿнаһы киметелмҽс: вҽ алар кыямҽт кҿнендҽ Аллаһуга ялганны 

ифтира итеп кылган барча кабахҽт эшлҽреннҽн, ҽлбҽттҽ, соралырлар 

29|14|Тҽхкыйк Нухны кавеменҽ пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, ул кавеме эчендҽ 

аларны дингҽ ҿндҽп тугыз йҿз илле ел торды, кавеме исҽ иман китермичҽ 

залим булдылар һҽм аларны Туфан суы тотты. 

29|15|Ҽмма Нухны вҽ аның белҽн бергҽ кҿймҽдҽ булган мҿэминнҽрне Туфан 

суыннан коткардык, вҽ Без бу эшне бҿтен галҽмгҽ зур гыйбрҽт кылдык. 

29|16|Вҽ Ибраһим г-м кавеменҽ: "Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз, вҽ 

Аллаһудан куркыгыз, бу ҽйткҽннҽрне кылсагыз үзегез ҿчен хҽерледер ҽгҽр 

белсҽгез", – диде. 

29|17|"Аллаһудан башка сынымнарга гыйбадҽт кыласыз, вҽ сынымнарыгызны 

Аллаһ дип ялган сҿйлисез, бит Аллаһудан башка гыйбадҽт кыла торган 

сынымнарыгыз сезгҽ ризык бирергҽ кадир түгеллҽр, һҽм ризыкны Аллаһудан 

сорагыз вҽ Аңа гына гыйбадҽт кылыгыз һҽм Аңа шҿкер итегез, чҿнки хҿкем 

ителергҽ Аллаһуга кайтасыз", – диде. 

29|18|Ҽгҽр сине ялганга тотсалар, сездҽн элек булган кавемнҽр дҽ 

пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тоттылар. Пҽйгамбҽрнең бурычы дингҽ кҿчлҽү түгел, 

фҽкать Аллаһ хҿкемнҽрен кешелҽргҽ ирештерү генҽдер. 

29|19|Ҽйҽ алар күрмилҽрме Аллаһуның башлап ничек халык кылганын, соңра 

кыямҽт кҿнне үлеклҽрне тергезеп ҽүвҽлге хҽллҽрен» кайтарыр, бу эш 

Аллаһуга, ҽлбҽттҽ, бик җиңел. 

29|20|Ҽйт: "Җир ҿстендҽ йҿрегез һҽм гыйбрҽт илҽ карагыз – Аллаһ кешелҽрне 

ничек тҿрле итеп халык кылган, соңра хҿкем итҽр ҿчен үлгҽн кешелҽрне 

барын да тергезер, Аллаһуның һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җитҽдер. 

29|21|Телҽгҽн бҽндҽсен ґҽзаб кылыр вҽ телҽгҽн бҽндҽсенҽ рҽхмҽт итҽр, 

ахырда аңа кайтырсыз. 

29|22|Җирдҽ, дҽ күктҽ дҽ Аллаһ сезне ґҽзаб белҽн тотуыннан сез Аны гаҗиз 

итҽ алмассыз, бит сезгҽ Аллаһудан башка ґҽзабтан коткаручы дус һҽм 

ярдҽмче юк. 

29|23|Аллаһуның аятьлҽренҽ һҽм ахирҽттҽ Аллаһуга юлыгачакларына 

ышанмаучылар, алар Минем рҽхмҽтемнҽн ҿметсез булырлар, вҽ аларга 

рҽнҗеткүче ґҽзаб булыр. 

29|24|Ибраһимның ислам диненҽ ҿндҽвенҽ каршы кавемнең җавабы башкача 

булмады мҽгҽр аны үтерегез яки яндырыгыз дигҽн сүзлҽре булды. Ягъни 

Ибраһим аларны җҽһҽннҽм ґҽзабыннан коткарып җҽннҽтле итҽргҽ тырышты. 

Шуның ҿчен алар аны яндырырга карар чыгардылар. Аллаһ үзенең дусты 

Ибраһимны кҽферлҽрнең утыннан сҽламҽт чыгарды, Ибраһимның ҿнҽ шулай Аллаһ 

рҽхмҽте белҽн уттан сҽламҽт чыгуында, ҽлбҽттҽ, иман китергҽн кавем ҿчен 

гыйбрҽт бардыр. 

29|25|Сез Аллаһудан башка сынымнарны Илаһҽ тоттыгыз, дҿнья тереклегендҽ 

бер-берегез белҽн сынымнарыгыз исеме белҽн сҿйлҽштегез, соңра кыямҽт 

кҿнендҽ бер-берегезгҽ лҽгънҽт ҽйтерсез, вҽ ул кҿндҽ бер-берегезне инкяр 

итҽрсез, сезнең барачак җирегез утдыр, сезгҽ анда ярдҽмче булмас. 

29|26|Лут Ибраһимга иман китерде, Ибраһим ҽйтте: "Мин бу мҿшриклҽрне 

ташлап Аллаһ күрсҽткҽн урынга күчҽмен, тҽхкыйк Аллаһ кҿчледер 

дошманнардан мине саклар, вҽ Ул хикмҽт ияседер, миңа файдалы эш илҽ ҽмер 

итҽр. 

29|27|Ибраһимгҽ Исхак илҽ Ягъкубны бирдек, вҽ аның балаларыннан 

пҽйгамбҽрлек кылдык, вҽ китапларны да аның балаларына иңдердек, 

Ибраһимнҽн соң килгҽн пҽйгамбҽрлҽр һҽммҽсе аның нҽселеннҽндер, вҽ Безнең 

ризалыгыбыз ҿчен һиҗерҽт итүенең ҽҗерен дҿньяда ук алды аны һҽр дин ҽһеле 

мактый, вҽ ул ахирҽттҽ олугъ дҽрҽҗҽле изге затлардан булачак. 



29|28|Вҽ Лутның кавеменҽ ҽйткҽн сүзлҽрен укыгыз: "Тҽхкыйк сез бик кабахҽт 

эш кыласыз, ягъни ирлҽрнең артына барасыз, ул фҽхеш эшне сездҽн алда 

дҿньяда һичбер зат кылмады. 

29|29|Ҽйҽ сез ирлҽргҽ якынлык кыйласызмы, дҽхи юлчыларны басып 

талыйсызмы, вҽ җыелган җҽмҽгать эчендҽ фҽхешлек кыйласызмы, янҽ юлдан 

үтүчелҽргҽ таш аталар иде. Лутның нҽсыйхҽтлҽренҽ каршы җаваплары башкача 

булмады, мҽгҽр дҿрес сҿйли торган булсаң, бу эшлҽребез ҿчен безгҽ 

Аллаһуның ґҽзабын китер, диделҽр. 

29|30|Лут ҽйтте: "Ий Раббым миңа ярдҽм бир фҽхеш эшне эшлҽүче кавем 

ҿстенҽ". 

29|31|Җибҽрелгҽн фҽрештҽлҽр Ибраһимгҽ шатлык хҽбҽре илҽ килгҽч, ул 

фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Без бу Лут шҽһҽренең халкын һҽлак итүчебез, тҽхкыйк 

ул шҽһҽрнең халкы имансыз залим булдылар", – дип. 

29|32|Ибраһим ҽйтте: "Бит ул шҽһҽрдҽ Лут пҽйгамбҽр бар". Фҽрештҽлҽр 

ҽйттелҽр: "Без ул шҽһҽрдҽ кемнҽр барлыгын яхшы белҽбез, ҽлбҽттҽ, без 

Лутны вҽ аңа ияргҽн мҿэминнҽрне коткарачакбыз, мҽгҽр хатынын коткармабыз, 

чҿнки ул ґҽзабта калучылар җҿмлҽсеннҽн булды. 

29|33|Безнең җибҽргҽн фҽрештҽлҽребез егетлҽр кыяфҽтендҽ килгҽч, Лут бик 

каты кайгырды хҽтта күкрҽге кысылды, чҿнки аларның фҽрештҽ икҽннҽрен 

белмҽде, шул сҽбҽпле залим кавемем боларга да бозык эш кылырлар, дип бик 

борчылды. Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Курыкма һҽм кайгырма, без сине вҽ ҿй 

җҽмҽгатеңне коткарачакбыз, мҽгҽр хатыныңны коткармыйбыз, ул ґҽзабта 

калучылардан булды. 

29|34|Без ул шҽһҽр ҿстенҽ күктҽн таш яудырачакбыз, халкы фҽхеш эш 

кылганнары ҿчен". 

29|35|Тҽхкыйк гакыллары илҽ уйлап караучыларга ул шҽһҽрдҽ ачык галҽмҽтлҽр 

калдырдык. 

29|36|Мҽдйҽн халкына кардҽшлҽре Шҿґҽебне пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, ҽйтте: 

"Ий кавемем Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз, вҽ ахирҽт ҿчен файдалы 

эшлҽрне эшлҽп савабын ҿмет итегез, вҽ җир ҿстеңдҽ тҿрле хыянҽтлҽр, 

бозыклыклар эшлҽп йҿрмҽгез. 

29|37|Кавеме аны ялганга тотты, шуның ҿчен аларны каты ґҽзаб белҽн 

тоттык, алар йортларында тезлҽнеп үлек булдылар. 

29|38|Дҽхи Гад, Сҽмуд кавемнҽрен дҽ һҽлак иттек, ий мҿшриклҽр, аларның 

һҽлак булган урыннары сезгҽ белдерелде, шайтан аларга батыл эшлҽрен 

зиннҽтле итеп күрсҽтте, вҽ аларны пҽйгамбҽрлҽре күрсҽткҽн хак юлдан 

чыгарып адашу юлына кертте, бит алар гакыл вҽ басыйрҽт иялҽре иделҽр, 

Аллаһ биргҽн белемне хак юлга кулланмыйча, һҽлак булдылар. 

29|39|Вҽ Карунны вҽ Фиргаунне һҽм Һаманны һҽлак иттек, Муса аларга ачык 

аңлатмалар белҽн килгҽн иде, алар исҽ Мысыр җирендҽ тҽкҽбберлҽнделҽр, 

Безнең ґҽзабтан котыла алмадылар. 

29|40|Аларны һҽммҽсен үзлҽренең гҿнаһлары сҽбҽпле тоттык, аларның 

бҽгъзелҽренҽ ташлар алып килгҽн җил җибҽрдек (Лут кавемедер), аларның 

бҽгъзелҽрен фҽрештҽнең кычкыруы тотты (Мҽдйҽн вҽ Сҽмуд кавемнҽредер), 

кайберсен җиргҽ йоттырдык (ул Карундыр) вҽ алардан кайберлҽрен суга 

батырдык (алар Фиргаун кавемедер), Аллаһ аларга золым итҽр булмады лҽкин 

алар явызлык белҽн үзлҽренҽ золым иттелҽр. 

29|41|Аллаһудан башка сынымнарны дус тоткан мҿшриклҽрнең мисалы, үрмҽкүч 

кеби ул үзенҽ ҿй ясады, ҽлбҽттҽ, ҿйлҽрнең зҽгыйфьрҽге үрмҽкүч ҿедер, 

салкыннан, яңгырдан файда бирмидер, шуның кеби сынымнарны дус тоткан 

мҿшриклҽр дҽ алардан һич файда күрмҽслҽр, ҽгҽр шуны белсҽлҽр. 

29|42|Аллаһ, шиксез, белҽдер аларның Аллаһудан башка нҽрсҽгҽ гыйбадҽт 

кылганнарын, җҽзасыз калдырмас, Ул җиңүче вҽ хикмҽт иясе. 



29|43|Коръҽндҽ бу кеби мисалларны кешелҽргҽ бҽян итҽбез аңнарга җиңел 

булсын ҿчен, лҽкин ул мисалларны галимнҽрдҽн башкалар аңламаслар. 

29|44|Аллаһ җирне вҽ күклҽрне хаклык белҽн тҿзеде, Аллаһуның бу эшлҽреңдҽ 

Аны тану ҿчен мҿэминнҽргҽ дҽлиллҽр бар. 

29|45|Ий Мухҽммҽд г-м, Коръҽннҽн вҽхий ителгҽн аятьлҽрне укыгыл вҽ намаз 

укыгыл, тҽхкыйк намаз, фҽхеш эштҽн дҽ ярамаган эшлҽрдҽн укучыны тыя, 

намаз, ҽлбҽттҽ, Аллаһ зекерлҽренең иң зурысы, Аллаһ сезнең ни 

эшлҽгҽннҽрегезне белҽ. 

29|46|Китап ҽһеллҽре белҽн низагълашмагыз, мҽгҽр күркҽм юл белҽн 

сҿйлҽшегез, ҽгҽр алар нинди юл белҽн булса да золым итсҽлҽр, ул вакытта 

аларга катылык кылыгыз, ҽгҽр алар сезнең белҽн ҽреплҽшсҽлҽр ҽйтегез: 

"Аллаһудан сезгҽ һҽм безгҽ иңгҽн китапларның һҽммҽсенҽ иман китерегез, 

сезнең вҽ безнең Илаһҽбез бер генҽ Аллаһдыр, без Ул – Аллаһуга итагать 

итҽбез". 

29|47|Аларга китап иңдергҽнебез кеби сиңа Коръҽн иңдердек. Без китап 

биргҽн кешелҽрдҽн Коръҽнгҽ иман китерүчелҽре бар, Безнең аятьлҽребезгҽ 

каршы сҿйлҽмҽс вҽ инкяр итмҽс, мҽгҽр имансыз кешелҽр инкяр итҽрлҽр. 

29|48|Ий Мухҽммҽд г-м, Коръҽн иңүдҽн элек син китап укымыйдыр идең һҽм 

кулың илҽ китап та язмый идең, ҽгҽр укыган һҽм язган булсаң, мҿшриклҽргҽ 

синнҽн шиклҽнергҽ урын булыр иде, ул китаплардан ҿйрҽнеп үзенҽ дин ясады 

дияр иделҽр. 

29|49|Бҽлки ул Коръҽн ачык бҽян ителгҽн аятьлҽр булып галимнҽр күңелендҽ 

сакланадыр, ягъни Коръҽн хафизълар күңелендҽ. Безнең аятьлҽребезгҽ 

залимнҽр генҽ каршы сҿйлҽр һҽм инкяр итҽр. 

29|50|Мҿшриклҽр ҽйттелҽр: "Ни булыр иде, ҽгҽр Мухҽммҽдкҽ Раббысыннан аның 

пҽйгамбҽрлегенҽ могъҗизалар иңдерелгҽн булса". Син аларга ҽйт: 

"Могҗизалар Аллаһ хозурындадыр мин фҽкать ышанмаган вҽ итагать итмҽгҽн 

кешелҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучымын. 

29|51|Без сиңа иңдергҽн Коръҽн аларга могъҗиза булырга җитмиме, ул Коръҽн 

аларга даим укыладыр, вҽ ул Коръҽндҽ мҿэминнҽр ҿчен рҽхмҽт һҽм вҽгазьлҽр 

бар. 

29|52|Минем белҽн сезнең арада шаһид булырга Аллаһ үзе җитҽдер диген, Ул 

җирдҽ һҽм күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽрне белҽдер. Аллаһуга вҽ Аның аятьлҽренҽ 

ышануны инкяр итеп ялганга ышанучылар, алар хҽсрҽтлҽнүче вҽ һҽлак 

булучылардыр. 

29|53|Мҿшриклҽр синнҽн ґҽзабны ашыктырып сорарлар, ҽгҽр ґҽзаб ҿчен 

билгелҽнгҽн вакыт булмаса иде, ҽлбҽттҽ, аларга ґҽзаб килер иде, ҽлбҽттҽ 

аларга ґҽзаб искҽрмҽстҽн килер, хҽлбуки алар ґҽзабның килгҽнен сизмҽслҽр. 

29|54|Алар Аллаһ ґҽзабының дҿньяда килүен ашыктырдылар. Бит аларны 

җҽһҽннҽм чолгап алган үлү белҽн анда керерлҽр. 

29|55|Ул кҿндҽ аларны ут ґҽзабы ҿслҽреннҽн вҽ аяк асларыннан чолгар, 

Аллаһ аларга кылган кабахҽт эшлҽрегезнең ґҽзабын татыгыз, дияр. 

29|56|Ий мҿэмин бҽндҽлҽрем, тҽхкыйк Минем җирем киңдер, кайда гына 

булсагыз да Миңа гыйбадҽт кылыгыз. 

29|57|Ҽлбҽттҽ, үлем ачысын һҽркем татыячактыр, соңра кубарылып Миңа 

кайтырсыз. 

29|58|Иман китереп Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽрне, 

җҽннҽт чардакларына иңдерҽчҽкбез, ул җҽннҽтнең астыннан елгалар агадыр 

анда мҽңге калырлар, хак мҿэминнҽрнең урыны һҽм нигъмҽтлҽре ни хуш 

яхшыдыр. 

29|59|Шул җҽннҽткҽ керҽсе мҿэминнҽр Аллаһ юлында тҿрле авырлыкларны 

күтҽрделҽр, ислам файдасына чыдадылар, вҽ алар Аллаһуга тҽвҽккҽл итеп 

һҽрвакыт Аллаһ юлында хҽрҽкҽттҽ булырлар. 



29|60|Күпме хайваннар, кошлар үзлҽренҽ ризык хҽзерлҽп куя алмыйлар, Аллаһ 

аларны да, сезне дҽ ризыкландырадыр, Ул – Аллаһ сүзлҽрегезне ишетүче, 

күңеллҽрегезне белүчедер. 

29|61|Ҽгҽр мҿшриклҽрдҽн җирне вҽ күклҽрне кем халык кылды, дип, сорасаң, 

дҽхи айны вҽ кояшны кем йҿретҽ дип сорасаң, ҽлбҽттҽ, Аллаһ дип җаваб 

бирерлҽр, шулай җавап биргҽннҽреннҽн соң ни ҿчен иман китерүдҽн баш 

тарталар? 

29|62|Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсенҽ киң ризык бирер, телҽсҽ шул ук кешегҽ 

ризыкны тар кылыр, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, һҽр нҽрсҽне белүчедер. 

29|63|Ҽгҽр син күктҽн су иңдереп үлгҽн җирне кем тергезҽ дип мҿшриклҽрдҽн 

сорасаң, ҽлбҽттҽ, Аллаһ дип җавап бирерлҽр. Мактау һҽр эштҽ Аллаһугадыр 

диген! Бҽлки аларның күбрҽклҽре хак сүзне аңламыйлар. 

29|64|Ошбу дҿнья тереклеге балалар уенчыгы кеби алдаудан башка нҽрсҽ 

түгел, ҽмма ахирҽт йорты исҽ улдыр хакыйкый яши торган мҽңгелек яхшы 

бҽхетле тормыш, ҽгҽр шуны белсҽлҽр иде, ҽлбҽттҽ, бетҽчҽк дҿньяга алданып 

мҽңгелек бҽхетле тормыштан мҽхрүм булмас иделҽр. 

29|65|Кҽферлҽр кҿймҽгҽ утырсалар диндҽ ихлас кешелҽр кеби Аллаһуга 

ялваралар, ҽгҽр Аллаһ аларны диңгездҽ сҽламҽт йҿретеп корабларе белҽн 

корыга кайтарса, алар яңадан мҿшрик булалар. 

29|66|Сынымнарына табынып карарланалар, Без биргҽн нигъмҽтлҽргҽ кҿферлек 

кылыр ҿчен, бу эшлҽренең кабахҽтлеген вҽ ґҽзабын тиздҽн белерлҽр. 

29|67|Ҽйҽ белмилҽрме Без мҽсҗид Хҽрамны башкаларның анда килеп золым 

күрүлҽреннҽн вҽ аңдагы кешелҽрне үтермҽктҽн имин кылдык, ҽмма мҽсҗид 

тирҽсендҽге кешелҽр үтерелү яки ҽсир булу белҽн фетнҽлҽнерлҽр. Инде алар 

ялганга ышанып, Аллаһуның нигъмҽтлҽре булган Коръҽнне инкяр итҽлҽрме? 

29|68|Аллаһуга ялганны ифтира кылган кешедҽн дҽ залимрак кеше булырмы, 

яки пҽйгамбҽр хаклык белҽн килгҽннҽн соң, пҽйгамбҽрне һҽм Коръҽнне 

ялганга тотучы кешедҽн дҽ залимрҽк кеше булырмы? Ҽллҽ кҽферлҽргҽ 

җҽһҽннҽмдҽ урын юкмы? 

29|69|Ныклап ышанучылар Безнең юлыбызда тырышырлар, кҿрҽшерлҽр, кирҽк 

булса - сугышырлар, ҽлбҽттҽ, Без аларны үзебез риза булган хак юлга 

күндерҽчҽкбез, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, мҿэминнҽр белҽн бергҽдер. Мҿэминнҽрнең 

яхшы эшлҽре вҽ кылган изге гамҽллҽре фҽкать Аллаһ ризасы ҿчен генҽ булса, 

Аллаһ аларга дҿньяда һидҽят, ахирҽттҽ җҽннҽт бирер. 

30|1|Ҽлиф лҽм мим. 

30|2|Румнар сугышта Фарсыйларга җиңелделҽр. Румнар китабий кҽферлҽр 

булып, Фарсыйлар китапсыз мҽҗүсилҽр иде. Мҽккҽ кҽферлҽре дҽ китапсыз 

мҽҗүсий иделҽр, шул сҽбҽпле китаби кҽферлҽрне мҽҗүсилҽр җиңгҽч, 

шатландылар һҽм Фарсыйлар кеби без дҽ мҿселманнарны җиңҽрбез, диделҽр. 

30|3|Ґҽрҽб җиренең Румга якын җирендҽ, ул Румнар җиңелгҽннҽре соңында 

тиздҽн Фарсыйларны җиңҽчҽклҽр. 

30|4|Ҿч ел белҽн тугыз ел арасында. Башта Фарсыйларның Румнарны җиңүе, 

соңра Румнарның Фарсыйларны җиңүе, Аллаһуның телҽге вҽ ярдҽме белҽндер, 

вҽ Румнар Фарсыйларны җиңгҽн кҿндҽ мҿэминнҽр шатланырлар, чҿнки Аллаһуның 

вҽгъдҽсе вҽ пҽйгамбҽрнең сүзе дҿреслҽнгҽн буладыр, һҽм Мҽккҽ 

мҿшриклҽренең: "Румнар җиңҽчҽк дигҽн сүзегез ялган", – дигҽн сүзлҽре юкка 

чыгачактыр. 

30|5|Мҿселманнарны шатландыру ҿчен Румнарның җиңүе Аллаһ ярдҽме белҽн 

булды, Аллаһ үзе телҽгҽн бҽндҽсенҽ ярдҽм бирер, Ул дошманнарын җиңүче вҽ 

мҿэминнҽргҽ рҽхимле. 

30|6|Аллаһ Румнарның җиңүен вҽгъдҽ итте, Аллаһ вҽгъдҽсенҽ хыйлафлык 

кылмас, лҽкин күбрҽк кешелҽр Аның вҽгъдҽсен – белмҽслҽр. 

30|7|Алар дҿнья тереклеге ҿчен нҽрсҽ кирҽк, шуны белерлҽр, лҽкин алар 

ахирҽттҽн гафиллҽр, анда нҽрсҽ кирҽк булачагын белмилҽр. 



30|8|Ҽйҽ алар үз хҽллҽрен уйлап карамыйлармы, бҽлки гафлҽттҽн уяныр 

иделҽр, дҽхи алар фикерлҽп карамыйлармы Аллаһуның җир вҽ күклҽрне һҽм җир 

күклҽр арасында булган нҽрсҽлҽрне хаклык белҽн халык кылганын һҽм 

үзлҽренҽ Аллаһудан ҽҗҽл билгелҽнүне. Тҽхкыйк кешелҽрнең күбрҽге терелеп 

Аллаһу хозурына баруга ышанмыйлар. 

30|9|Ҽйҽ алар җир ҿстендҽ йҿрмилҽрме, вҽ үзлҽреннҽн элек һҽлак булган 

кҽферлҽрнең хҽленҽ карамыйлармы, алар куҽттҽ болардан артык иделҽр, җирне 

сҿрделҽр вҽ биналарны мҽхкҽм итеп күп тҿзеделҽр боларныкыннан артык итеп, 

вҽ аларга пҽйгамбҽрлҽре могҗизалар вҽ ачык аңлатмалар белҽн килделҽр, 

Аллаһ аларны золым итмҽде, лҽкин алар Аллаһуга каршы барып үзлҽренҽ золым 

иттелҽр. 

30|10|Соңра явызларның ахыр хҽле барачак җире бик явыз җҽһҽннҽм булды, 

алар Аллаһуның аятьлҽрен ялганга тоттылар һҽм аятьлҽрдҽн кҿлҽр булдылар. 

30|11|Аллаһ башлап кешелҽрне юктан бар итҽр, соңра үлгҽч, тергезеп 

ҽүвҽлге хҽллҽренҽ кайтарыр, соңра хҿкем ителер ҿчен Аллаһуга 

кайтарылырсыз. 

30|12|Кыямҽт кҿне булгач, кҽферлҽр Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ҿмет, ҿзеп 

сҿйлҽшмичҽ тик торырлар. 

30|13|Аллаһудан башканы Илаһҽ тоткан нҽрсҽлҽре ул кҿндҽ аларны ґҽзабтан 

коткарырга шҽфҽгатьче булмаслар, вҽ ул мҿшриклҽр Аллаһуга шҽрик иткҽн 

нҽрсҽлҽрен инкяр итҽрлҽр. 

30|14|Кыямҽт кҿнне җҽннҽткҽ керҽсе мҿэминнҽр, җҽһҽннҽмгҽ керҽсе 

кешелҽрдҽн аерылырлар. 

30|15|Ҽмма иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽр, җҽннҽт 

бакчаларында нигъмҽтлҽр эчендҽ шатланып йҿрерлҽр. 

30|16|Вҽ ҽмма аятьлҽребезне һҽм терелеп ахирҽттҽ Безгҽ юлыгуны инкяр итеп 

кҽфер булган кешелҽр, ґҽзабка хафыйз ителерлҽр. 

30|17|Аллаһ һҽр эшендҽ кимчелектҽн пакь, кичкҽ кергҽндҽ вҽ таңга кергҽндҽ 

намазлар укып Аллаһуны мактап тҽсбихлҽр ҽйтегез! 

30|18|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ Аллаһуны мактап тҽсбихлҽр ҽйтелҽдер, кичкҽ хҽтле 

икенде намазын вҽ тҿш вакыты авышкач, ҿйлҽ намазын укып, Аллаһуны мактап, 

тҽсбихлҽр ҽйтегез! 

30|19|Ул – Аллаһ терекне үлектҽн чыгарыр, ягъни үлекне тергезер, дҽхи 

үлекне теректҽн чыгарыр, ягъни терене үтерер, вҽ җирне кыш үлгҽннҽн соң 

яз яңгыр белҽн терелтер, сез дҽ ҽнҽ шулай терелеп каберлҽрегездҽн 

чыгарылмыш булырсыз. 

30|20|Дҽхи Аллаһуның кодрҽтенҽ дҽлалҽт иткҽн нҽрсҽлҽрдҽн берсе асылыгыз 

Адҽм г-мне туфрактан халык итте, соңра сез кеше булып җир йҿзенҽ 

таралдыгыз. 

30|21|Дҽхи Аллаһуның кодрҽтенҽ дҽлиллҽрдҽндер сезнең ҿчен Аллаһуның 

үзегездҽн хатыннар яратмаклыгы, чҿнки Һава Адҽмнең кабыргасыннан халык 

ителде, ул хатыннар белҽн ҿлфҽтлҽнеп бергҽ яшҽвегез ҿчен, дҽхи ир белҽн 

хатын арасында дуслык һҽм мҽрхҽмҽтлек кылды, ҽлбҽттҽ, Аллаһуның бу 

эшлҽрендҽ фикерли белгҽн кешелҽр ҿчен гыйбрҽт бардыр. 

30|22|Җир вҽ күклҽрнең тҿзелеше, вҽ теллҽрегез, вҽ тҿслҽрегез тҿрлечҽ 

булуы, Аллаһуның галҽмҽтлҽреннҽндер, ҽлбҽттҽ, Аллаһуның бу эшлҽрендҽ 

белем иялҽре ҿчен дҽлиллҽр бардыр. 

30|23|Дҽхи Аллаһуның могҗизасыннандыр кичлҽрен вҽ кҿндезлҽрен йоклап 

рҽхҽтлҽнүегез, вҽ кҿндезлҽрен Аллаһуның фазълыннан дҿнья ахирҽтлҽрегезне 

кҽсеп итүегез, ҽлбҽттҽ, бу эшлҽрдҽ игътибар белҽн тыңлаучыларга Аллаһуның 

кодрҽтенҽ дҽлиллҽр бардыр. 

30|24|Дҽхи Аллаһуның могҗизасыннандыр сезгҽ яшенне күрсҽтүе, яшеннҽн 

куркып, яңгырны ҿмет иткҽнегез хҽлдҽ, һҽм күктҽн яңгыр иңдереп үлгҽн 

җирне тергезүе, Аллаһуның бу эшеңдҽ дҽ гакыллы кешелҽргҽ дҽлил бар. 



30|25|Дҽхи Аллаһуның могҗизасыннандыр җир вҽ күкнең терҽүсез Аллаһуның 

кодрҽте белҽн торулары, соңра, Исрафил фҽрештҽ каберлҽрегездҽн чыгыгыз, 

дип бер мҽртҽбҽ ҽйтсҽ, шулвакыт һич кичекмичҽ чыгарсыз. 

30|26|Җир вҽ күклҽрдҽ булган мҽхлукълар барчасы Аллаһу тҽгалҽнекедер, 

һҽрберсе Аллаһуга итагать итҽрлҽр. 

30|27|Аллаһ башлап кешелҽрне юктан бар итҽр, соңра үлгҽннҽн соң тергезеп 

ҽүвҽлге хҽллҽренҽ кайтарыр, бу эш Аңа бик ансаттыр, җирдҽ вҽ күклҽрдҽ 

Аллаһу тҽгалҽнең бҿеклегенҽ мисаллар бардыр, Ул һҽр эштҽ җиңүче вҽ хикмҽт 

илҽ эш кылучылардыр. 

30|28|Ий мҿшриклҽр, Аллаһ сезгҽ үзегездҽн бер мисал китерер, үзегезнең 

сатып алган колларыгыз. Без сезгҽ биргҽн байлыкта сезнең белҽн бертигез 

була алалармы, ул колларыгыз малларыгызга хуҗа булып, сезнең белҽн 

бертигез файдалана алалармы, һҽм кол булмаган кешелҽрнең малларыгызга 

хыянҽт итүлҽреннҽн курыккан кеби, колларыгызның малларыгызга хыянҽт 

итүлҽреннҽн куркасызмы? Ҽлбҽттҽ, һичкайчан колларыгызны малыгызга хуҗа 

итҽчҽгегез юк. Шулай булгач, диндҽ бер мҽхлукъны яки бер кешене ничек 

Аллаһуга шҽрик итҽсез? Без ҽнҽ шулай аятьлҽребезне ачык аңлатабыз, аңлый 

белгҽн кешелҽр ҿчен. 

30|29|Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча үзлҽренҽ золым иткҽн кешелҽр дҽлилсез 

нҽфес һаваларына иярделҽр, шундый кешелҽрне Аллаһ адаштырганнан соң 

аларны кем туры юлга күндерҽ алыр? Аларга ахирҽттҽ ярдҽмчелҽр булмас. 

30|30|Ий Мухҽммҽд г-м, динеңне халис Аллаһ ҿчен генҽ кыйл, ягъни ихласлы 

булганың хҽлдҽ дингҽ юнҽлеп сҽваблы эшлҽргҽ ҿндҽүдҽ, вҽ гҿнаһлы эшлҽрдҽн 

тыюда истикамҽтле бул, ул ислам дине Аллаһуның мҽхкҽм туры динедер, 

кешелҽрне шул ислам диненҽ яраклы итеп тҿзеде, ягъни кешелҽрне Аллаһ 

ислам дине ҿчен генҽ халык кылды, димҽк кешенең чын кеше булуы ислам дине 

белҽндер, югалган кешелекне исламнан табып алыгыз! Аллаһуның диненҽ 

үзгҽрмҽк юктыр, бу ислам дине гаять туры, гаять кҿчле, кыямҽткҽ чаклы 

каим диндер, лҽкин күбрҽк кешелҽр исламның хаклыгын белмилҽр. "Ий 

кешелҽр! Исламнан сукыр булып кешесезлек белҽн тҽрбиялҽнмҽгез! 

30|31|Аллаһуга мҿрҽҗҽгать итеп һҽрвакыт Аңа итагатьтҽ булыгыз, вҽ Аңа 

гҿнаһлы булудан сакланыгыз, дҽхи намазларыгызны вакытында укыгыз, һҽм 

һичнҽрсҽне Аллаһуга тиң кылмагыз, мҿшриклҽрдҽн булмагыз! 

30|32|Шул кавемнҽрдҽн булмагыз, алар диннҽрен тҿрле кисҽклҽргҽ бүлделҽр, 

вҽ алар тҿрле-тҿрле мҽзһҽб иялҽре булдылар, вҽ ул тҿрле мҽзһҽб иялҽре 

һҽрбере үзенең батыл динен хак дип белеп шатланыр. Лҽкин Ислам динендҽ 

мҽзһҽблҽргҽ бүленү хҽрамдыр. 

30|33|Ҽгҽр кешене зарар тотса, инабҽт илҽ ихлас Раббысына дога кыладыр, 

соңра Аллаһ алардан зарарны алып рҽхмҽте белҽн рҽхҽтлекне, шатлыкны 

татытса, шулвакыт алардан җҽмҽгать Аллаһуга мҽхлукъны тиңдҽш итеп мҿшрик 

булырлар. 

30|34|Без биргҽн нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итмилҽр, ҽлбҽттҽ, кҿферлек кылалар. 

Ий Аллаһ дошманнары, дҿньяда аз гына файдаланыгыз, ґҽзабыгызны тиздҽн 

белерсез. 

30|35|Ҽллҽ Аллаһуның тиңдҽше барлыгын дҿреслҽп сҿйли торган китап яки 

фҽрештҽ иңдердекме аларга? 

30|36|Ҽгҽр кешелҽргҽ байлык, сҽламҽтлек рҽхҽтлеклҽрен татытсак, аның ҿчең 

шатланыр, вҽ ҽгҽр үзлҽре кҽсеп иткҽн гҿнаһлары сҽбҽпле катылык ирешсҽ, ул 

вакытта алар Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ҿметлҽрен ҿзҽрлҽр. 

30|37|Күрмилҽрме, Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсенҽ киң ризык бирер, вҽ телҽгҽн 

бҽндҽсенең ризыгын тар кылыр. Аллаһуның бу эшендҽ мҿэминнҽр ҿчен гыйбрҽт 

бардыр. Чҿнки бу эш кешелҽр ихтыярында түгел, фҽкать Аллаһ ихтыярындадыр. 

Хак мҿэмин нинди хҽлдҽ дҽ риза булып Аллаһуга итагать итҽргҽ тиеш. 



30|38|Инде малыңнан якын кардҽшлҽреңнең хакын бир, вҽ мескеннҽргҽ, 

мҿсафирларга дҽ хакларын бир, бу ҽйткҽннҽрне үтҽмҽк Аллаһуның ризасын 

эстҽгҽн мҿэминнҽргҽ хҽерледер, вҽ алар газаптан котылып изге телҽклҽренҽ 

ирешүчелҽрдер. 

30|39|Кешелҽрдҽн күбрҽк алыр ҿчен биргҽн садака вҽ бүлҽклҽрегезгҽ сҽваб 

юктыр Аллаһ хозурында, Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ бирелгҽн садаканың ҽҗере 

ике ҿлеш бирелер. 

30|40|Аллаһ сезне халык кылды, соңра ризыкландырды, соңра үтерер, соңра 

хисап ҿчен тергезер, инде сезнең Аллаһуга шҽрик иткҽн сынымнарыгыздан яки 

ишаннарыгыздан шул эшлҽрне эшлҽүчелҽре бармы? Ул – Аллаһ аларның шҽрик 

кылган нҽрсҽлҽреннҽн пакь вҽ бҿектер. 

30|41|Кешелҽрнең кылган фҽхеш, хҽрам эшлҽре сҽбҽпле җир ҿсте вҽ диңгезлҽр 

ҿсте бозылды, Аллаһудан җҽза йҿзеннҽн каты ачлык, йогышлы каты чирлҽр 

заһир булды, кылган бозык эшлҽренең бҽгъзе гҿнаһларына дҿньяда ук ґҽзабны 

татытмаклыгыбыз ҿчен, шаять бозыклыктан яхшылыкка кайтырлар, иман китереп 

һҽм тҽүбҽ итеп, тҿзҽлеп мҿселман булырлар. 

30|42|Ҽйт: "Җир ҿстендҽ йҿрегез, сездҽн элек яшҽгҽн кҽферлҽрнең хҽлен, 

ничек һҽлак булуларын карагыз, аларның күбрҽге мҿшрик иделҽр. 

30|43|Инде батылдан вҽ нҽҗестҽн пакь һҽм туры булган хак дин исламга 

йҿзеңне юнҽлдер, Аллаһудан дҿньяга кире кайтарылу булмый торган кҿн 

килмҽс борын, ул кҿндҽ кешелҽр тҿрле дҽрҽҗҽлҽргҽ бүленерлҽр. 

30|44|Берҽү Аллаһуга карышып кҽфер булса, кҽферлеге үзенҽдер, вҽ берҽү 

Аллаһуга итагать итеп изге гамҽллҽр кылса, андый мҿэминнҽр җҽннҽттҽ 

үзлҽренҽ урын хҽзерлҽрлҽр. 

30|45|Алар иман китереп изге гамҽллҽр кылганнары ҿчен тиешле сҽвабны 

биргҽннҽн соң дҽхи фазълыннан артык савап бирсен ҿчен, тҽхкыйк Аллаһ 

имансызларны сҿймидер. 

30|46|Дҽхи Аллаһуның могҗизасыннандыр яңгыр белҽн шатландыручы җилне 

җибҽрүе, вҽ рҽхмҽте белҽн яңгырдан үстергҽн ризыкларны таратуы, вҽ Аның 

ҽмере илҽ диңгезлҽрдҽ кҿймҽлҽрнең йҿрүе, вҽ тҿрле эшлҽр, сҽүдҽлҽр белҽн 

Аллаһуның фазълыннан ризык кҽсеп итүегез, шаять болар ҿчен шҿкер итҽрсез. 

30|47|Тҽхкыйк Без синнҽн элек пҽйгамбҽрлҽрне үзлҽренең кавемнҽренҽ 

җибҽрдек, алар ачык аңлатмалар белҽн килделҽр, лҽкин – кавемнҽре 

ышанмады, Без аларны һҽлак иттек, ґҽһедебездҽ мҿэминнҽргҽ ярдҽм итмҽк 

Безгҽ лязем булды. 

30|48|Аллаһ җиллҽрне җибҽрер вҽ алар белҽн болытларны күтҽрер, вҽ ул 

болытларны үзе телҽгҽнчҽ бер-берсенҽ кушып туплар, вҽ кисҽклҽргҽ бүлҽр, 

күрерсең яңгырны болытлар арасыннан чыгар, ҽгҽр ул болытларны үзе телҽгҽн 

бҽндҽлҽренҽ ирештереп яңгыр яудырса, шулвакытта алар шатланырлар. 

30|49|Гҽрчҽ яңгырдан элек яңгыр яудан ҿметсез булсалар да. 

30|50|Карагыл Аллаһуның рҽхмҽте белҽн иңгҽн яңгырга, корылыктан үлгҽн 

җирне яңгыр белҽн ничек тергезҽ, ошбу нҽрсҽлҽргҽ кҿче җиткҽн Аллаһуның 

үлгҽн кешелҽрне тергезергҽ, ҽлбҽттҽ, кҿче җитҽр, Ул – Аллаһ һҽр нҽрсҽгҽ 

кадирдер. 

30|51|Ҽгҽр зарарлы җил җибҽрсҽк, игеннҽрне вҽ үлҽннҽрне саргаймыш 

күрсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, игеннҽре саргаймыш соңында кешелҽр Аллаһуга ышануны вҽ 

нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итүне инкяр итҽр иделҽр. 

30|52|Син, ҽлбҽттҽ, мҽет кеби күңеле үлгҽн кешелҽргҽ иманга, исламга 

чакыруыңны ишеттерҽ алмассың, вҽ сине ялганга тотып хактан баш тарткан 

саңгырауларга да ишеттерҽ алмассың. 

30|53|Дҽхи сукырларны адашуларыннан туры юлга күндерҽчҽк түгелсең, син 

ишеттерҽ алмассың, мҽгҽр аятьлҽребезгҽ иман китергҽн инсафлы кешелҽргҽ 

ишеттерҽ алырсың, алар ислам динен дҿреслҽп тотучы мҿселманнардыр. 



30|54|Аллаһ сезне халык кылды вҽ зҽгыйфь итеп дҿньяга китерде, соңра 

зҽгыйфьлегегездҽн соң куҽтле итте, соңра куҽт соңында картлык вҽ 

зҽгыйфьлекне бирде, Аллаһ үзе телҽгҽнчҽ халык кылыр, Ул белүче вҽ 

кадирдер. 

30|55|Кыямҽт торгызылган кҿндҽ имансызлар кабердҽ бер сҽгатьтҽн артык 

тормадык, дип ант итҽрлҽр, алар кабердҽ күпме торулары хакында ялган 

сҿйлҽгҽннҽре кебек, дҿньяда вакытларында, терелү юк, дип ялганлыйлар иде. 

30|56|Белем вҽ иман бирелгҽн фҽрештҽлҽр вҽ адҽмнҽр аларны ялганчы кылып 

ҽйтерлҽр: "Аллаһ китабы Коръҽндҽ ҽйтелгҽнчҽ, кубарылмас кҿненҽ чаклы 

кабердҽ яттыгыз, менҽ бүген каберлҽрдҽн кубарылу Кҿнедер, лҽкин сез аның 

булачагын белмҽдегез." 

30|57|Ул кҿндҽ залимнҽргҽ гозер күрсҽтүлҽре файда бирмҽс, вҽ ул кҿндҽ 

гыйбадҽт белҽн Аллаһуны риза кылу алардан соралмас. 

30|58|Тҽхкыйк ошбу Коръҽндҽ кешелҽргҽ хҿкемнҽрне, тҿрле мисалларны вҽ 

ґҽҗҽеб хҽллҽрне бҽян иттек, ҽгҽр син тҿрле могҗизалар белҽн килгҽн 

булсаң, ҽлбҽттҽ, имансыз кешелҽр ҽйтерлҽр иде: сез фҽкать ялганчыларсыз, 

дип. 

30|59|Ҽнҽ шуның кеби хакның хаклыгын белмҽгҽн җаһил булмаган кешелҽрнең 

күңеллҽренҽ мҿһер басар. 

30|60|Ий Мухҽммҽд г-м, аларның ҽйткҽн ялган сүзлҽренҽ сабыр ит, чыда, 

кубарылуга ышанмаган кешелҽр, сабырсызлыгың сҽбҽпле, сине гакылсыз 

итмҽсеннҽр. Сабыр итсҽң Аллаһ ташламас, эшең уңышлы булыр. 

31|1|Ҽлиф лам мим. 

31|2|Ошбу аятьлҽр хикмҽт иясе булган Коръҽн аятьлҽредер. 

31|3|Ул Коръҽн аның белҽн гамҽл кылучыларга туры юлдыр вҽ яхшы ният белҽн 

гамҽллҽрен күркҽм кылучыларга рҽхмҽттер. 

31|4|Алар намазларын вакытында укырлар, вҽ зҽкятлҽрен бирерлҽр һҽм 

ахирҽткҽ ышанып, аның ҿчен хҽзерлҽнерлҽр. 

31|5|Ул мҿэминнҽр Раббылары тарафыннан туры юлга күндерелмешлҽр, һҽм 

ґҽзабтан котылып изге телҽклҽренҽ ирешерлҽр. 

31|6|Кешелҽрнең бҽгъзелҽре Коръҽн сүзлҽрен ялган, файдасыз сүзлҽргҽ 

алмаштырыр, дҽлилсез, белемсез сүз сҿйлҽп кешелҽрне Аллаһ юлыннан 

адаштырыр ҿчен, вҽ һҽм Аллаһ аятьлҽрен кимсетмҽк ҿчен, аларның үзлҽренҽ 

дҽ хур итүче каты ґҽзаб булачак. 

31|7|Ҽнҽ шундый кешелҽргҽ безнең аятьлҽребез укылса, гүя ишетмҽгҽндҽй 

булып тҽкҽбберлҽнеп аннан баш тартыр, гүя аның колагында саңгыраулык 

пҽрдҽсе бардыр, аңа рҽнҗеткүче ґҽзаб булачагы белҽн хҽбҽр бир. 

31|8|Иман китереп Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылучы хак мҿэминнҽргҽ 

нҽгыйм җҽннҽтлҽре булачактыр. 

31|9|Алар анда мҽңге калырлар, ошбу вҽгъдҽ Аллаһуның хак вҽгъдҽседер, вҽ 

Ул кҿчле хҿкемчедер. 

31|10|Аллаһ күклҽрне күргҽнегезчҽ терҽүсез халык кылды, вҽ җир ҿстенҽ 

бҿек таулар куйды, ул җир сезне селкетмҽсен ҿчен, вҽ җир ҿстенҽ тҿрле 

хайваннарны таратты, вҽ күктҽн яңгыр иңдереп җир ҿстендҽ ирле-хатынлы 

файдалы күп үсемлеклҽрне үстердек. 

31|11|Ошбу нҽрсҽлҽр Аллаһуның бар иткҽн нҽрсҽлҽредер, инде мина 

күрсҽтегез Аллаһудан башка Илаһҽ дигҽн нҽрсҽлҽрегез нҽрсҽне халык 

кылдылар? Бҽлки Коръҽн белҽн гамҽл итмҽүчелҽр залимнҽрдер, алар ачык 

адашмакталар. 

31|12|Тҽхкыйк Локманга хикмҽт бирдек, ягъни зур белем, саф гакыл, вҽ 

дҿрес сүзлелекне бирдек, вҽ ҽйттек: "Аллаһуның биргҽн нигъмҽтеңҽ шҿкер 

ит, берҽү шҿкер итсҽ, шҿкер итүенең файдасы үзенҽдер, берҽү шҿкер итүне 

инкяр итсҽ, Аллаһ байдыр, аның шҿкер итүенҽ мохтаҗ түгелдер, һҽр эшендҽ 

мактауга лаектыр." 



31|13|Локман угълын вҽгазьлҽп ҽйтте: "Ий угълым, Аллаһуны бер генҽ дип 

бел, Аңа һичкемне, һичнҽрсҽне тиңдҽш итмҽ, Аның тиңдҽше юк, мҽхлукъны 

Аллаһ урнына тоту яки Аллаһуның хатыны вҽ баласы бар дип игътикад итү, 

ҽлбҽттҽ, бик олугъ золымдыр", – дип. 

31|14|Кешегҽ без ата-анасына яхшылык итҽргҽ ҽмер иттек, баланы анасы 

зҽгыйфьлек ҿстенҽ зҽгыйфьлек белҽн күтҽрде, ягъни корсагында авырлык 

белҽн күтҽрде вҽ авырлык белҽн тудырды, вҽ аның баласын имезмҽге ике 

елдыр, дҽхи кешегҽ Миңа вҽ ата-анаңа шҿкер ит, дип боердык, бит ахырда 

Миңа кайтасыз. 

31|15|Ҽгҽр ата-анаң сине Илаһҽ икҽнлегенҽ дҽлилең булмаган нҽрсҽне Миңа 

шҽрик итүеңҽ кҿчлҽсҽлҽр, ул вакытта аларга итагать итмҽгел, аларга дҿнья 

эшлҽрендҽ һаман яхшылык илҽ эш кыл, диндҽ Мине берлҽү белҽн вҽ итагать 

итү белҽн Миңа инабҽт иткҽн мҿэминнҽр юлына ияр, бит соңра кайтмагыгыз 

Миңадыр, кылган эшлҽрегездҽн үзегезгҽ хҽбҽр бирермен. 

31|16|Локман ҽйтте: "Ий угълым, ҽгҽр кылган гҿнаһың горчич орлыгы 

авырлыгында булса да, ул гҿнаһың таш эчендҽ, яки күктҽ, яки җирдҽ булсын, 

Аллаһ ул гҿнаһыңны кыямҽт кҿнне алдыңа китерер, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, бик нечкҽ 

нҽрсҽлҽрдҽн дҽ хҽбҽрдардыр. 

31|17|Ий угълым, намазларыңны вакытында укыгыл, һҽркайда кешелҽрне 

яхшылыкка ҿндҽ, вҽ гҿнаһлы эшлҽрдҽн тый, вҽ сиңа ирешкҽн катылыкка, бҽла-

казаларга сабыр ит, тҽхкыйк бу ҽйтелгҽн нҽрсҽлҽр Аллаһ фарыз кылган олугъ 

нҽрсҽлҽрдҽндер. 

31|18|Кешелҽр белҽн сҿйлҽшкҽндҽ тҽкҽбберлҽнеп, яның белҽн сҿйлҽшмҽ, вҽ 

җир ҿстендҽ зураеп мактанып вҽ шатланып йҿрмҽ, тҽхкыйк Аллаһ үзенҽ исе 

китеп мактанып йҿрүчелҽрне сҿймидер. 

31|19|Вҽ йҿрүеңне бик тизлек белҽн ҽкеренлек уртасында кыйл, вҽ 

сҿйлҽгҽндҽ тавышыңны уртача кыйл, тҽхкыйк тавышларның кабахҽтрҽге ишҽк 

тавышыдыр. 

31|20|Ҽйҽ күрмисезме, Аллаһ күктҽ булган кояш, ай, йолдызларны вҽ җирдҽ 

хайваннарны вҽ табигать байлыгын сезгҽ файдаландырды, вҽ сезгҽ күренгҽн 

вҽ күренмҽгҽн нигъмҽтлҽрен тҽмам бирде. Кешелҽрдҽн бҽгъзелҽре Аллаһ 

хакында яки Аның дине хакында дҽлилсез, белемсез, мҽгърифҽт туры булган 

Коръҽннҽн башка һҽм үзе һидҽятсез булганы хҽлдҽ тартышырлар, хакны инкяр 

итеп вҽ ялганны яклап. 

31|21|Ҽгҽр аларга Аллаһ иңдергҽн Коръҽн хҿкемнҽренҽ иярегез диелсҽ, алар 

ҽйтҽлҽр: "Бҽлки аталарыбызны нинди диндҽ, нинди гамҽлдҽ тапсак, шул 

гамҽлгҽ иярҽбез, аларның юлыннан чыкмыйбыз" – дип. Ҽйҽ шайтан аларны 

адашкан аталарына ияртеп бидеґҽт гамҽллҽрне кылдырып җҽһҽннҽмгҽ алып бара 

түгелме? Аталарының юлы җҽһҽннҽмгҽ барса да ул юлдан чыкмыйбыз диярлҽрме? 

31|22|Берҽү үзен вҽ бҿтен эшен Аллаһуга тапшырса вҽ һҽр эштҽ яхшылыкта 

булса, ул кеше тотынды һич ҿзелү ихтималы булмаган таза арканга, ягъни 

Коръҽн хҿкемнҽре шул таза аркан хҿкемендҽ булып, Коръҽн белҽн гамҽл кылу 

гүя шул арканга тотынудыр. Бит һҽр эшнең ахыры Аллаһуга кайтыр. 

31|23|Берҽү Коръҽнне инкяр итеп кҽфер булса, аның кҿферлеге сине 

кҿендермҽсен, аларның кайтачаклары Безгҽдер, кылган эшлҽреннҽн үзлҽренҽ 

белдерербез һҽм җҽза кылырбыз. Бит Аллаһ күкрҽклҽр эчеңдҽ нилҽр барын 

белүчедер. 

31|24|Безгҽ итагать итмҽгҽннҽрне нигъмҽтлҽребездҽн дҿньяда гына 

файдаландырабыз, соңра аларны каты ґҽзабка илтербез. 

31|25|Ҽгҽр син алардан җирне вҽ күклҽрне кем халык кылды дип сорасаң, 

ҽлбҽттҽ, ҽйтерлҽр Аллаһ халык кылды дип. Мактау Аллаһугадыр диген. Бҽлки 

аларның күбрҽге мактау Аллаһуга тиешле икҽнне белмилҽр. 



31|26|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган барча байлык һҽм мҽхлук Аллаһуныкыдыр. Ул 

– Аллаһ байдыр, һичкемгҽ мохтаҗ түгелдер, кылган эшлҽрендҽ макталуга 

лаектыр. 

31|27|Ҽгҽр җир йҿзендҽге агачлар калҽмнҽр булсалар иде, дҽхи бер диңгезгҽ 

җиде диңгез кушылып яза торган кара ясалса, шул кара белҽн Аллаһуның 

сүзлҽре язылса, яза-яза кара бетҽр иде, ҽмма Аллаһуның сүзлҽре бетмҽс 

иде, Аллаһ кҿчле вҽ хҿкемчедер. 

31|28|Аллаһ тарафыннан сезнең халык ителешегез һҽм терелеп 

каберлҽрегездҽн кубарылуыгыз, Аллаһуга бер кешене халык кылган вҽ бер 

кешене кубарган хҽтле генҽдер, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, һҽрнҽрсҽне ишетүче вҽ 

күрүчедер. 

31|29|Аллаһ кичне кҿндезгҽ кертер, вҽ кҿндезне кичкҽ кертер, вҽ кояш 

белҽн айны үзенҽ буйсындырды, аларның барчасы йҿрерлҽр билгелҽнгҽн кҿнгҽ 

чаклы, Аллаһ сез эшлҽгҽн эшлҽрне белүчедер. 

31|30|Аллаһу тҽгалҽнең белеменең вҽ кодрҽтенең киң булуы Ул – Аллаһ Үзе 

генҽ Илаһҽ булганы ҿчендер, ҽмма Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылган 

нҽрсҽлҽре батыл ялгандыр, вҽ Ул – Аллаһ һҽр нҽрсҽдҽн ҿстендер вҽ 

олугътыр. 

31|31|Күрмисеңме хакыйкатьтҽ диңгездҽ кҿймҽлҽр Аллаһуның рҽхмҽте белҽн 

йҿрилҽр, сезгҽ Үзенең галҽмҽтлҽреннҽн бҽгъзелҽрен күрсҽтмҽк ҿчен, 

ҽлбҽттҽ, нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итүче вҽ авырлыкларга сабыр итүче мҿэминнҽргҽ 

Аллаһуның эшлҽрендҽ гыйбрҽтлҽр бар. 

31|32|Ҽгҽр кҽферлҽрне диңгездҽ таулар кеби дулкын капласа, гүя ихлас дин 

тотучылар кеби Аллаһуга дога кылалар, ҽгҽр дулкыннан коткарып корыга 

чыгарса, кайберлҽре хак юлда булып вҽ кайберлҽре һаман ямансызлыкта 

калырлар, Безнең аятьлҽребезне инкяр итмҽс, мҽгҽр ґҽһедне бозып ялган 

сҿйлҽүче вҽ нигъмҽткҽ кҿферлек кылучы гына инкяр итҽр. 

31|33|Ий кешелҽр, Раббыгыздан куркыгыз, Аңа гҿнаһ булудан сакланыгыз, вҽ 

кыямҽт кҿненнҽн куркыгыз, ул кҿндҽ Ата үз угълының гҿнаһын ҿстенҽ алмас, 

һҽм баласы атасының гҿнаһысыннан аз гынасын да ҿстенҽ алмас, Аллаһуның 

вҽгъдҽсе хактыр, кыямҽт булачактыр, сезне дҿнья рҽхҽте алдап ахирҽттҽн 

мҽхрүм итмҽсен, һҽм сезне шайтан фҽхеш, хҽрам эшлҽрне вҽ бидеґҽт 

гамҽллҽрне эшлҽтеп, фарыз гамҽллҽрдҽн тыеп, Аллаһ ярлыкаучы, дип, Аллаһ 

исеме белҽн алдамасын! 

31|34|Ҽлбҽттҽ, кыямҽтнең кайчан булачагын белү Аллаһ хозурындадыр, Ул 

телҽгҽн вакытта яңгыр иңдерер, вҽ Ул хатыннарның карыннарындагы 

балаларның ирме, кызмы икҽнен белер. Вҽ һичбер кеше кайда үлҽчҽген 

белмҽс, вҽ һичбер кеше иртҽгҽ нҽрсҽ эшлҽячҽген белмҽс, Аллаһ һҽрнҽрсҽне 

белүче вҽ һҽр нҽрсҽдҽн хҽбҽрдардыр. 

32|1|Ҽлиф лам мим. 

32|2|Коръҽн Кҽримнең барча галҽмне тҽрбия итүче Аллаһудан 

иңдерелгҽнлегенҽ шик юктыр. 

32|3|Югыйсҽ Мухҽммҽд аны үзеннҽн чыгарып Аллаһуга ифтира итте диярлҽрме, 

бҽлки аның Раббыңнан булуы хактыр, синнҽн элек аларга куркытучы пҽйгамбҽр 

килмҽгҽн кавемне Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытмаклыгың ҿчен сиңа Коръҽн 

иңдерелде, шаять Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп, туры юлга күнҽрлҽр. 

32|4|Аллаһ җир вҽ күклҽрне һҽм араларында булган нҽрсҽлҽрне алты кҿндҽ 

яратты, соңра Аның ҽмере Ґҽрешкҽ беркетелде. Ий Коръҽн белҽн гамҽл 

кылучылар, сезгҽ Аллаһудан башка файдалы хуҗа юк, һҽм шҽфҽгать итҽчҽк 

аять тҽ юк, ҽллҽ вҽгазьлҽнмисезме? 

32|5|Аллаһ үзенең ҽмерен күктҽн җиргҽ иңдерер, соңра ул ҽмер яки тҽдбир 

Аллаһуга менҽр, сез саный торган дҿнья еллары белҽн мең ел озынлыктагы 

бер кҿндҽ. 



32|6|Яратучы вҽ тҽдбир итүче Аллаһ яшеренне дҽ, ачыкны да белүче һҽр эштҽ 

җиңүче вҽ рҽхимледер. 

32|7|Ул – Аллаһ һҽрнҽрсҽне күркҽм итеп халык кылды, вҽ Адҽм г-мне 

балчыктан халык кыла башлады. 

32|8|Соңра нҽселен халык кылды бер тамчы судан. 

32|9|Соңра Адҽмне халык кылуны тҽмам итте, соңра Адҽмне җанлы итте, үзе 

телҽгҽн рухны аңа ҿрү белҽн, вҽ ишетмҽк ҿчен сезгҽ колак, яратты вҽ 

күрмҽк ҿчен күз яратты, вҽ аңламас ҿчен күңел яратты, бу ҽгъзаларның 

Раббысына аз шҿкер итҽсез. 

32|10|Үлгҽннҽн соң терелүгҽ ышанмаган кешелҽр ҽйттелҽр: "Җирдҽ туфрак 

булып югалсак, яңадан кеше булып яратылырбызмы?" Аллаһ ҽйтте: "Алар, 

күрҽсез кубарылып Раббыларына юлыгуны инкяр итҽлҽр". 

32|11|Син ҽйт: "Сезнең җаныгызны алырга вҽкил ителгҽн Газраил фҽрештҽ 

җаныгызны алыр, соңра каберлҽрегездҽн кубарылып Раббыгызга кайтырсыз". 

32|12|Ҽгҽр кҽферлҽрне кыямҽт кҿнне күрсҽң, Раббылары хозурында оялып 

башларын иеп ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безгҽ вҽгъдҽ иткҽн ґҽзабыңны күрдек, 

безгҽ җибҽрелгҽн пҽйгамбҽрлҽрнең хаклыгын Синнҽн ишеттек, инде безне 

дҿньяга кайтар, изге гамҽллҽр кылыр идек, тҽхкыйк без хҽзер нҽрсҽ файдалы 

икҽнен белдек", – дип. 

32|13|Ҽгҽр Без телҽсҽк һҽр кешегҽ иманны вҽ һидҽятне бирер идек, лҽкин 

җен вҽ кешелҽрнең имансызлары белҽн җҽһҽннҽмне тутырачакмын дигҽн Минем 

сүзем хак булды һҽм беркетелде. 

32|14|Инде ґҽзабны татыгыз, ошбу кҿнгҽ килүне онытып хҽзерлҽнмҽгҽнегез 

сҽбҽпле, бу кҿн Без сезне онытып ґҽзабта калдырачакбыз, ґҽзабны мҽңге 

татыгыз, имансызлыкны кҽсеп итүегез сҽбҽпле. 

32|15|Безнең аятьлҽребезгҽ нык ышанучылар Коръҽн вҽгазьлҽрен ишетсҽлҽр, 

Аллаһудан куркып сҽҗдҽ кылырлар һҽм Аллаһ кимчелектҽн пакь дигҽн игътикат 

белҽн Аны мактап тҽсбихлҽр ҽйтерлҽр, ягъни Аллаһны зурлап намаз укырлар, 

вҽ алар намаз укудан һҽм Аллаһуга итагать итүдҽн тҽкҽбберлҽнмҽслҽр. 

32|16|Алар яннары вҽ аркалары белҽн яткан тҿшлҽреннҽн торып тҿнлҽ намаз 

укырлар вҽ Раббыларына дога кылырлар, Аның ґҽзабыннан куркып вҽ рҽхмҽтен 

ҿмет итеп, вҽ алар Без биргҽн малдан садакалар бирерлҽр. 

32|17|Җҽннҽткҽ керҽсе мҿэминнҽр аларга анда нҽрсҽ хҽзерлҽнгҽнлеген алдан 

һичберсе белмҽс, җҽннҽткҽ кереп күргҽч, күзлҽре карарланыр, күңеллҽре 

шатланыр, аларның кылган яхшылыкларына изге җҽза булсын ҿчен. 

32|18|Аллаһуга итагать итүче иманлы кеше имансыз кеше белҽн тигез 

булырмы? Юк, һич тҽ тигез булмаслар! 

32|19|Ҽмма иман китереп изге гамҽллҽр кылган хак мҿэминнҽргҽ Мҽэва исемле 

җҽннҽт булыр, ул җҽннҽт чын иманны, хак динне кҽсеп иткҽннҽре ҿчен мҽңге 

торачак урын булып аларга хҽзерлҽнгҽн. 

32|20|Ҽмма имансыз фасыйкларның торачак урыннары уттыр, һҽркайчан алар ул 

уттан чыгарга телҽсҽлҽр, алар ул утка эчкҽрҽк кайтарылырлар вҽ аларга 

ҽйтелер: үзегез ялганга тоткан ут ґҽзабын татыгыз, – дип. 

32|21|Аларга ахирҽтнең олугъ ґҽзабыннан элек дҿньяда да, ҽлбҽттҽ, газапны 

татытачакбыз, шаять калганнары тҽүбҽ итеп иманга килерлҽр. 

32|22|Раббысының аятьлҽре белҽн вҽгазьлҽнеп тҽ соңра ул вҽгазьлҽрдҽн баш 

тарткан кешедҽн дҽ залимрак кеше булырмы? Без, ҽлбҽттҽ, залимнҽрдҽн үч 

алучыбыз. 

32|23|Тҽхкыйк Мусага Тҽүратны бирдек, инде син Муса белҽн очрашуыгызда 

шик тотма, Мусаны Ягькуб балаларын туры юлга күндерүче кылдык. 

32|24|Вҽ алардан имамнар кылдык, ул имамнар Тҽүраттагы Безнең 

хҿкемнҽребез белҽн һидҽяткҽ күндерҽлҽр иде тҿрле авырлыкларга сабыр иткҽн 

чакларында, вҽ аятьлҽребезгҽ ышанып гамҽл кылалар иде. 



32|25|Ҽлбҽттҽ, Раббың аларның дин эшлҽрендҽ ихтыйлаф киткҽн нҽрсҽлҽрендҽ 

кыямҽт кҿнне хак белҽн ялганны аерыр. 

32|26|Ҽйҽ аларга мҽгълүм булмадымы алардан элек күпме кавемне һҽлак 

иттек, үзлҽре шул һҽлак булган кавемнҽрнең урыннарыннан үтеп йҿрилҽр, 

гакыллы кешелҽр ҿчен бу эштҽ, ҽлбҽттҽ, гыйбрҽт бар, ҽллҽ алар хак сүзне 

ишетмилҽрме? 

32|27|Ҽйҽ күрмилҽрме Без болытлар белҽн суны куабыз корылыктан кипкҽн 

җиргҽ, анда яңгыр яудырып игеннҽр вҽ башка үсемлеклҽрне үстерҽбез, аларны 

хайваннары һҽм үзлҽре ашарлар, ҽйҽ шуны күрмилҽрме, бу эш Аллаһуның 

рҽхмҽте икҽнне аңламыйлармы? 

32|28|Кҽферлҽр ҽйтҽлҽр: "Кыямҽтнең ачылу кҿне кайчан була, безгҽ хҽбҽр 

бирегез, ҽгҽр дҿрес ҽйтүчелҽрдҽн булсагыз?" 

32|29|Аларга ҽйт: "Кыямҽт кҿнендҽ кҽферлҽргҽ файда бирмҽс ул кҿндҽ генҽ 

китергҽн иманнары, һҽм аларга гамҽл кылырга вакыт та бирелмҽс", – дип. 

32|30|Инде син алардан кисел, алар белҽн булышма, кҽферлҽр ҿстенҽ Миннҽн 

ярдҽм кҿт, алар синең үлүеңне кҿтҽлҽр, лҽкин син хаклыраксың аларның 

һҽлак булуларын кҿтҽргҽ. 

33|1|Ий пҽйгамбҽр, даим тҽкъвалыкта бул, Аллаһ хҿкемнҽренҽ хыйлаф булудан 

һҽрвакыт саклан, вҽ кҽферлҽргҽ һҽм монафикъларга һичбер хҽлдҽ итагать 

итмҽ, Аллаһ хакны вҽ ялганны, файданы вҽ зарарны белүче булды һҽм ҽмер вҽ 

нҽһидҽ хҿкем йҿртүче булды. 

33|2|Раббыңнан сиңа вҽхий ителгҽн Коръҽн хҿкемнҽренҽ ияр, тҽхкыйк Аллаһ 

сезнең кыйлган гамҽллҽрегездҽн хҽбҽрдар булды. 

33|3|Барча эштҽ Аллаһуга тҽввҽккҽл ит, һҽр эшеңдҽ сиңа вҽкил булырга сиңа 

Аллаһ җитҽр. 

33|4|Аллаһ һичнинди ирнең күкрҽк эчендҽ ике калеб халык итмҽде, чҿнки 

кайбер мҿшриклҽр минем ике калбем бар дип мактанырлар иде. Дҽхи 

хатыннарыгызның ҽгъзасын аналарыгызның ҽгъзасына охшату белҽн ул 

хатыннарыгызны сезгҽ ана кылмады, "Хатынның гаурҽт ҽгъзаларын ананың 

гаүрҽт ҽгъзаларына охшату турында сүз бара. Мҽсҽлҽн: ир хатынына синең 

аркаң анамның, аркасына охшаган, яки синең корсагың анам корсагына, синең 

ботларың анамның ботларына охшаган дип ҽйтү яки охшату хҽрамдер. 

Хатыннарыгызның ҽгъзасын аналарыгызныкына охшату белҽн генҽ хатыннарыгыз 

сезгҽ ана була алмыйдыр, охшатмагыз димҽкдер". Вҽ дҽхи угыллыкка алган 

асрау ир балаларны сезгҽ хакыйкый угыл кыйлмады, ягъни алар үз 

угылларыгыз кеби түгеллҽр, ий сез яһүд вҽ монафикълар, сезнең Мухҽммҽд г-

м үзенең угълының хатынына ҿйлҽнде дип ҽйтүегез авызыгыздан чыккан буш 

сүздер. Мухҽммҽд г-м Харис угълы Зҽедне асрауга алып тҽрбиялҽде, соңра 

Зҽеднең талак ителмеш хатыны Зҽйнҽпне никахлап алды. Шуның белҽн 

пҽйгамбҽрне яһүдлҽр вҽ монафикълар гаеплҽмҽкче булдылар. Аллаһ хакны 

сҿйлҽр һҽм туры юлга да күндерер. 

33|5|Тҽрбиялҽр ҿчен үз гаилҽгезгҽ алган ир балаларга аталарының исеме 

белҽн дҽшегез, бу эш сезнең ҿчен Аллаһ хозурында гаделрҽктер, ҽгҽр 

аталарының исемнҽрен белмҽсҽгез, ул балалар – диндҽ сезнең 

кардҽшлҽрегездер, ул вакытта кардҽшем дип дҽшегез, вҽ алар якын 

дусларыгыздыр, хаталык белҽн ул балаларның аталары булмаган кешелҽргҽ 

угыл ясап дҽшсҽгез гҿнаһ юктыр, лҽкин белеп аталары булмаган кешелҽргҽ 

бала ясап дҽшсҽгез гҿнаһ бардыр, бу хакта бу аять иңгҽнче булган 

хаталыкларыгызны гафу итҽр булды вҽ рҽхимле дҽ булды. 

33|6|Пҽйгамбҽр файда йҿзеннҽн мҿэминнҽр ҿчен үзлҽреннҽн дҽ артыктыр, 

чҿнки мҿэминнҽрнең нҽфеслҽре бҽгъзе вакыт гҿнаһка боерганда, пҽйгамбҽр 

исҽ һҽрвакыт файдага гына боерадыр, вҽ ул Мухҽммҽд г-мнең хатыннары, 

никахлары хҽрам булуда мҿэминнҽрнең аналарыдыр. Мирас малын алуда чит 

мҿэминнҽрдҽн вҽ дин ҿчен күчеп килгҽн мҿэминнҽрдҽн, якын кардҽш булган 



мҿэминнҽр берсенҽн-берсе артыграктыр Аллаһ китабында, ягъни мирас малы 

кардҽш булмаган мҿселманга бирелми, мҽгҽр якын кардҽш булмаган мҿселман 

дусларыгызга мирас малыннан васыять ҽйтсҽгез дҿрестер. Ошбу ҽйтелгҽн 

нҽрсҽлҽр Аллаһ китабында язылмыштыр. 

33|7|Без пҽйгамбҽрлҽрдҽн ҿммҽтлҽрегезгҽ шҽригать хҿкемнҽрене ирештерегез, 

аларны хак юлга Ислам диненҽ ҿндҽгез дип ґҽһед алдык, шулай ук синнҽн, 

Нух, Ибраһим, Муса вҽ Мҽрьям угълы Гыйсадан ґҽһед алдык, вҽ Без ул 

пҽйгамбҽрлҽрдҽн йҿклҽтелгҽн бурычларыгызны үтҽүлҽре ҿчен каты антларын 

алдык. 

33|8|Кыямҽт кҿнендҽ Аллаһ пҽйгамбҽрлҽрнең ҿммҽтлҽренҽ ирештергҽн 

эшлҽренең хаклыгыннан сорамак ҿчен, ягъни Аллаһ пҽйгамбҽрлҽрдҽн шҽригать 

хҿкемнҽрен ҿммҽтлҽрегезгҽ ирештердегезме дип сорар һҽм ҿммҽтлҽреннҽн 

кабул иттегезме дип сорар, кабул итмҽүче кҽферлҽргҽ Аллаһ рҽнҗетүче ґҽзаб 

хҽзерлҽде. 

33|9|Ий мҿэминнҽр, Аллаһуның сезгҽ ярдҽм нигъмҽтене хҽтерлҽгез, Хандак 

сугышына сезнең ҿстегезгҽ ун мең мҿшриклҽр гаскҽре килде, Без алар ҿстенҽ 

каты җил җибҽрдек, ул җил аларны туңдырды, утларын сүндерде, күзлҽренҽ 

туфрак тутырды вҽ чатырларын җимерде, дҽхи алар ҿстенҽ мең фҽрештҽ 

җибҽрдек, алар фҽрештҽлҽрне күрмилҽр, фҽкать тавышларын гына ишетҽлҽр 

иде. Хандак казып мҿшриклҽргҽ каршы торуыгызны күрер булды. Ягъни Мҽдинҽ 

ҽйлҽнҽсенҽ тирҽн чокыр казып шҽһҽрне вҽ мҿселманнарны сакладылар. 

33|10|Мҿшриклҽрнең ярты гаскҽре елганың ҿс ягыннан, икенче яртысы елганың 

ас ягыннан сезгҽ ашыгып йҿгереп килделҽр, шул вакытта мҿселманнар 

мҿшриклҽрнең күплеген күреп һҽр нҽрсҽне онытып мҿшриклҽргҽ шаккатып карап 

тордылар, вҽ калеплҽре бугазларына иреште, вҽ сез Аллаһуга тҿрле заннар 

кыйлдыгыз, монафикълар мҿселманнар һҽлак булалар дип зан иттелҽр, ҽмма 

хак мҿэминнҽр Аллаһуның ярдҽме безгҽ ирешер дип зан иттелҽр. 

33|11|Шул ваккытта мҿэминнҽр сыналдылар, вҽ алар каты тетрҽү белҽн 

тетрҽделҽр. 

33|12|Ул вакытта монафикълар вҽ күңеллҽрендҽ начар игътикад булган 

кешелҽр ҽйттелҽр: "Аллаһ вҽ Аның расүле безгҽ ярдҽм булачак дип чын 

вҽгъдҽ итмҽделҽр, мҽгҽр безне алдамак ҿчен ялган вҽгъдҽ иттелҽр" – дип. 

33|13|Монафикълардан бер таифҽ ҽйтте: "Ий Мҽдинҽ халкы, монда торырга 

сезгҽ урын юк, качып булса да ҿйлҽрегезгҽ кайтыгыз". Алардан бер җҽмҽгать 

Мухҽммҽд г-м янына килеп: ҿйлҽребезне саклаучы юк, безгҽ кайтырга рҿхсҽт 

бир, диделҽр, вҽхҽлҽн ки ҿйлҽре сакланмыш иде, бит алар качарга гына юл 

карыйлар. 

33|14|Мҿшриклҽр Мҽдинҽнең тҿрле тарафыннан кереп монафикъларны очратып, 

алардан безнең яклы булып мҿселманнарга каршы сугышасызмы дип сорасалар, 

монафикълар уйлап та тормыйча -мҿселманнарга каршы сугышабыз дип җавап 

бирҽлҽр. 

33|15|Тҽхкыйк ул монафикълар Хандак сугышыннан элек пҽйгамбҽр васитасы 

илҽ мҿшриклҽргҽ каршы сугышырга һҽм сугыштан качмаска Аллаһуга ґҽһед 

бирделҽр. Бит Аллаһуга биргҽн ґҽһедтҽн кыямҽт кҿнне, ҽлбҽттҽ, сорау 

булыр. 

33|16|Аларга ҽйт: "Сезгҽ качмак файда бирмҽс, ҽгҽр сез үлемнҽн яки 

үтерелүдҽн качсагыз да барыбер үлҽчҽксез, файдалана алмассыз мҽгҽр аз 

гына файдаланып калырсыз. 

33|17|Янҽ ҽйт: "Аллаһуның казасыннан сезне кем коткарыр ҽгҽр ул сезгҽ бер 

зарарны телҽсҽ, яки сезгҽ рҽхмҽт итҽргҽ телҽсҽ кем сезгҽ зарар ирештерҽ 

алыр, вҽ алар Аллаһудан башка файда итүчене дҽ, зарар ирештерүчене дҽ 

тапмаслар. 

33|18|Аллаһ сугышта пҽйгамбҽргҽ ярдҽм итүдҽн кешелҽрне тыючы 

монафикъларны һҽм пҽйгамбҽргҽ ияреп сугышка бармагыз, безнең янга килегез 



диючелҽрне белҽдер, пҽйгамбҽр хҽтере ҿчен үлҽргҽ барасыңмы дип бер-берсен 

сугыштан тыйдылар, шуның ҿчен монафикълар сугышка бик аз баралар иде. 

33|19|Алар сезгҽ ияреп барырлар фҽкать сездҽн кызганып табыш малын алыр 

ҿчен, ҽгҽр мҿселманнарга кҽферлҽрдҽн куркыныч килсҽ, аларны күрерсең сиңа 

карарлар, – күз алмалары ҽйлҽнер үлем исереклегендҽ һушы киткҽн кешенең 

күзе кеби, ҽгҽр курку китсҽ, үткен тел белҽн сезне рҽнҗетерлҽр, безнең 

ярдҽм белҽн җиңдегез, безгҽ табыш -малын бирми калдырмагыз, диярлҽр, 

табыш малына артык комсыз булганнары хҽлдҽ. Ошбу монафикълар хакыйкатьтҽ 

иман китермҽделҽр, Аллаһ аларның гамҽллҽрен сҽвабсыз кылды, бу эш 

Аллаһуга бик җиңел булды. 

33|20|Монафийкълар куркуларыннан кҽферлҽр гаскҽре җиңелмҽгҽн вҽ 

китмҽгҽннҽр дип уйладылар. Ҽгҽр кҽферлҽр гаскҽре икенче мҽртҽбҽ килсҽ, 

монафикълар сугыш вакытында сезнең арагызда булмыйча сахрҽ гарҽблҽре 

арасында булуны телилҽр һҽм үткҽн-барган кешелҽрдҽн мҿселманнар җиңелмиме 

ҽле дип сезнең хҽлегездҽн сорашып торуны телилҽр. Ҽгҽр алар сугыш 

вакытында сезнең арагызда булсалар, кҽферлҽргҽ каршы сугышмаслар иде, 

мҽгҽр рыя белҽн генҽ аз гына сугышыр иделҽр. 

33|21|Тҽхкыйк Аллаһ рҽсүлендҽ сезгҽ иярергҽ тиешле булган күркҽм холык вҽ 

яхшы сыйфатлар бардыр, Аллаһудан сҽвабны һҽм ахирҽттҽ җҽннҽтне ҿмет иткҽн 

хҽлдҽ Аллаһуны күп зекер итүче мҿэминнҽр ҿчен. 

33|22|Мҿэминнҽр кҽфер гаскҽренең килгҽнен күрсҽлҽр, "ошбу кҿн Аллаһ һҽм 

Аның расүле вҽгъдҽ иткҽн сынау кҿне вҽ ярдҽм ирешҽчҽк кҿндер, Аллаһ да вҽ 

Аның расүле дҽ вҽгъдҽлҽрендҽ тордылар", – дип. Кҽфер гаскҽренең алар 

ҿстенҽ килүе, мҿэминнҽрнең фҽкать иманнарын һҽм Аллаһ ҽмеренҽ риза булуны 

гына арттырды. 

33|23|Мҿэмин ирлҽрдҽн Аллаһуга биргҽн ґҽһедлҽрен-вҽгъдҽлҽрен үтҽүчелҽре 

бар, ул вҽгъдҽ расүл яныннан һич китмичҽ кҽферлҽр белҽн сугышудыр: 

Аларның кайберлҽре бурычларын үтҽүдҽ таза тордылар, хҽтта шҽһид булдылар, 

вҽ алардан кайберлҽре Аллаһ юлында шҽһид булуны кҿтҽрлҽр, алар ґҽһедлҽрен 

һич тҽ үзгҽртмҽделҽр. 

33|24|Аллаһ ґҽһедлҽрендҽ торган туры мҿэминнҽргҽ изге җҽзалар белҽн җҽза 

кылмак ҿчен, вҽ тҽүбҽ итмҽсҽлҽр монафикъларны ґҽзаб кылыр ҿчен, ҽгҽр 

тҽүбҽ итсҽлҽр тҽүбҽлҽрен кабул итҽр ҿчен, тҽүбҽ итеп тҿзҽлүчене, ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт итүче булды. 

33|25|Аллаһ кҽферлҽрне хандак сугышыннан ачуланганнары хҽлдҽ кире 

кайтарды ҿметлҽренҽ ирешҽ алмадылар, җил вҽ фҽрештҽлҽр җибҽреп 

мҿэминнҽргҽ ярдҽм итҽргҽ Аллаһ үзе җитте. Аллаһ куҽтле вҽ җиңүче булды 

33|26|Кариза яһүдлҽре, Мҽккҽ мҿшриклҽренҽ ярдҽм итеп тордылар. Хандак 

сугышыннан соң ул авылны Аллаһ басып алырга боерды. Мҿселманнар гаскҽрен 

күргҽч, саклана торган ныгытмага кереп биклҽнделҽр. Мҿселманнар бу 

ныгытманы берничҽ кҿн камап тордылар. Аллаһ ҽйттте: "Аллаһ мҿшриклҽр 

гаскҽренҽ ярдҽм итүче китап ҽһеле яһүдлҽрне кальгадан, ныгытмадан 

чыгарды, вҽ күңеллҽренҽ курку салды, каршылык күрсҽткҽннҽрен сез 

үтердегез, кайберлҽрен кулга алдыгыз." 

33|27|Дҽхи Аллаһ аларның җирлҽрен, йортларын вҽ малларын сезгҽ мирас итеп 

бирде, вҽ җир ҿстендҽ сезнең аякларыгыз басмаган күп кенҽ җирлҽрне сезгҽ 

мирас итеп бирде, Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ кадир булды. 

33|28|Мухҽммҽд г-мнең хатыннары яхшы киемнҽр һҽм яхшы зиннҽтлҽр талҽп 

иттелҽр. Ул хакта Аллаһ ҽйтте: "Ий пҽйгамбҽр, хатыннарыңа ҽйт, ҽгҽр сез 

дҿнья байлыгын вҽ аның зиннҽтен телҽсҽгез, килегез, мин сезгҽ сез сораган 

дҿнья нҽрсҽлҽрен бирермен, вҽ һич зарар итмичҽ яхшылык белҽн талак 

итҽрмен. 



33|29|Ҽгҽр Аллаһ ризалыгын вҽ Аның рҽсүленең ризалыгын һҽм ахирҽт 

тормышын телҽсҽгез һҽм талҽп итсҽгез, Сезлҽрдҽн ахирҽтне сҿюче яхшы 

хатынга Аллаһ олугъ ҽҗерлҽр хҽзерлҽде". 

33|30|Ий пҽйгамбҽр хатыннары, ҽгҽр Сезлҽрдҽн берегез фҽхешлек кыйлса яки 

пҽйгамбҽргҽ итагать итмҽсҽ, ул хатынга башка хатыннарга булачак ґҽзабның 

ике ҿлеше булачак, бу эш Аллаһуга бик җиңел булды. 

33|31|Сезлҽрдҽн берегез Аллаһуга һҽм Аның рҽсүленҽ итагать итсҽ, вҽ изге 

гамҽллҽр кылса, ул хатынга башка хатыннарга бирелҽчҽк сҽвабның ике ҿлешен 

бирербез, вҽ аңа җҽннҽттҽ күркҽм ризыклар хҽзерлҽдек. 

33|32|Ий пҽйгамбҽр хатыннары, сез башка хатыннар кеби түгелсез, ҽгҽр 

гҿнаһлардан саклансагыз, ят ирлҽргҽ җавап биргҽндҽ тавышларыгызны 

нечкҽртеп йомшак сҿйлҽмҽгез, чҿнки нечкҽ тавыш белҽн йомшак сҿйлҽсҽгез 

күңеллҽрендҽ шҽһвҽт яки яманлык чире булган ирлҽр сездҽн ҿметлҽнерлҽр, вҽ 

аларга тавышыгызны нечкҽртмичҽ яхшы сүз ҽйтегез. 

33|33|Вҽ ҿйлҽрегездҽ торыгыз, вҽ җаһилийҽт заманындагы хатыннар кеби 

бизҽклҽнгҽн зиннҽтлҽрегезне ят ирлҽргҽ күрсҽтмҽгез, намазларыгызны 

укыгыз, зҽкятлҽрегезне бирегез, вҽ Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ итагать 

итегез, ий сез, расүл г-мнең ҿй ҽһеллҽре, Аллаһ сездҽн гҿнаһларны 

күтҽрүне вҽ сезне кимчелеклҽрдҽн пакьлҽүне телидер. 

33|34|Дҽхи ҿегездҽ укылган Аллаһуның аятьлҽрен вҽ хҿкемнҽрен зекер 

итегез, Аллаһ бик нечкҽ нҽрсҽлҽрдҽн дҽ хҽбҽрдар булды. 

33|35|Ислам динен риза булып тотучы ирлҽр вҽ хатыннар, вҽ ышану лязем 

булган нҽрсҽлҽрнең һҽммҽсенҽ дҽ ышанучы ирлҽр һҽм хатыннар, вҽ Аллаһуга 

итҽгать итүче ирлҽр һҽм хатыннар, вҽ сүздҽ һҽм гамҽлдҽ туры булган ирлҽр 

һҽм хатыннар, вҽ гадел яшҽп дине дҿрес тотар ҿчен бҿтен авырлыкларны 

күтҽрүче сабыр ирлҽр һҽм сабыр хатыннар, вҽ күңеллҽре белҽн Аллаһуга 

түбҽнчелекле булып дин эшлҽренҽ мҽхҽббҽт итүче ирлҽр һҽм хатыннар, вҽ 

Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга зҽкят вҽ башка садакаларын бирүче ирлҽр һҽм 

хатыннар, вҽ рузҽ тотучы ирлҽр һҽм хатыннар, вҽ зинадан сакланучы ирлҽр 

һҽм хатыннар, вҽ Аллаһуны күп зекер итүче ирлҽр һҽм хатыннар, бу ҽйтелгҽн 

эшлҽрне эшлҽүчелҽргҽ Аллаһ вак гҿнаһларына ярлыкауны хҽзерлҽде вҽ изге 

гамҽллҽренҽ олугъ ҽҗерлҽр хҽзерлҽде. 

33|36|Бернинди мҿэмин иргҽ вҽ мҿэминҽ хатынга лаек булмас, һҽркайчан 

Аллаһ вҽ Аның расүле бер нҽрсҽ хакында хҿкем итсҽлҽр, бу хҿкемне читкҽ 

куеп үзлҽре телҽгҽнне ихтыяр итҽргҽ, бҽлки Аллаһ вҽ рҽсүлнең ҽмерлҽрен 

тоту фарыз буладыр. Ҽгҽр берҽү Аллаһ вҽ рҽсүлнең ҽмерен тотмыйча нҽфесе 

телҽгҽнчҽ эш кылса, яки динсез кешелҽргҽ ияреп эш кылса, тҽхкыйк ул кеше 

ачыктан-ачык адашты. 

33|37|Аллаһ ингам кылган Зҽедкҽ ҽйтҽсең, вҽ син дҽ азат итеп аңа ингам 

кылдың: "Хатының Зҽйнҽпне үзеңҽ хатын итеп тот, аны зарар илҽ талак итү 

дҽ Аллаһудан", – дисең вҽ күңелендҽ бер нҽрсҽне яшерҽсең, Аллаһ күңелендҽ 

булган нҽрсҽне мҽгълүм итҽчҽктер! Зҽйнҽпкҽ ҿйлҽнҽчҽген Аллаһ алдан 

белдергҽн иде. Син кешелҽрдҽн куркасың, кешелҽрнең: "Асрау угълының 

хатынына ҿйлҽнде", – дип сҿйлҽүлҽреннҽн, бит Аллаһудан курку 

тиешлерҽктер. Зҽед Зҽйнҽпне талак иткҽч, Без сине Зҽйнҽпкҽ ҿйлҽндердек, 

угыллыкка алган балаларның талак кылган хатыннарын никахлануда 

мҿэминнҽргҽ тарлык булмасын ҿчен. Аллаһ: булсын, дип ҽмер иткҽн нҽрсҽ, 

ҽлбҽттҽ, булучыдыр. Угыллыкка алып үстергҽн бала ҿйлҽнгҽч, хатынын талак 

итсҽ, бу хатынга тҽрбиялҽп үстерүче ирнең никахлануы дҿрес буладыр. 

33|38|Аллаһ пҽйгамбҽр г-мгҽ фарыз, ваҗеб иткҽн нҽрсҽдҽ аңа тарлык 

кылмады, ягъни хатын алуда, Аллаһуның гадҽте синнҽн ҽүвҽлге 

пҽйгамбҽрлҽргҽ дҽ хатын алуда тарлык кылмау иде. Аллаһу тҽгалҽнең ҽмере 

хҿкем ителмеш һҽм үтҽлмеш булды. 



33|39|Синнҽн ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽр Аллаһуның барча хҿкемнҽрен кавемнҽренҽ 

ирештерер иделҽр, Һҽм һичкемнҽн курыкмыйча, фҽкать Аллаһудан гына куркыр 

иделҽр. Хисап итмҽк вҽ хҿкем кылмак ҿчен Аллаһ җитҽдер. 

33|40|Мухҽммҽд г-м ирлҽрегезнең һҽрберсенең атасы булмады, Зҽеднең дҽ 

атасы түгел иде, хатынын алырга дҿрестер, лҽкин ул Аллаһуның расүле вҽ 

пҽйгамбҽрлҽрнең ахыргысыдыр. Аллаһ һҽрнҽрсҽне белеп эшлҽүче булды. 

33|41|Ий мҿэминнҽр, Аллаһуны күп зекер итегез. 

33|42|Кҿннең Ҽүвҽлендҽ һҽм ахырында Аны мактап тҽсбих ҽйтегез. 

33|43|Аллаһ вҽ Аның фҽрештҽлҽре сезгҽ рҽхмҽт итҽлҽр, имансызлык 

караңгылыгыннан чыгып иман яктылыгына кертмҽк ҿчен, ягъни Аллаһ Коръҽн 

белҽн иман яктылыгын вҽ һидҽят юлын күрсҽтер, фҽрештҽлҽр исҽ Коръҽн белҽн 

гамҽл кылучы мҿэминнҽр ҿчен Аллаһудан ярдҽм сорап дога кылырлар, Аллаһ 

Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿэминнҽргҽ рҽхмҽтле булды. 

33|44|Хак мҿэминнҽргҽ Аллаһуның бүлҽге сҽламдер, терелеп кабердҽн 

кубарылган кҿндҽ ул сҽламгҽ юлыгырлар. Вҽ аларга җҽннҽттҽ күркҽм 

нигъмҽтлҽр хҽзерлҽдек. 

33|45|Ий пҽйгамбҽр г-м, Без сине Ислам шҽригатен кешелҽргҽ 

ирештергҽнлегеңҽ шаһит итеп, сиңа ияреп Коръҽн белҽн гамҽл кылучы 

мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн шатландыручы, һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы 

кешелҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы итеп җибҽрдек. 

33|46|Дҽхи сине Аллаһуның изене һҽм ҽмере буенча кешелҽрне Аллаһуга 

иманга вҽ Ислам динен кабул итҽргҽ ҿндҽүче итеп, вҽ синең белҽн кешелҽр 

туры юлны тапсыннар ҿчен сине белем яктылыгы белҽн җибҽрдек. 

33|47|Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿэминнҽрне шатландыр, Аллаһудан аларга 

олугъ фазыл вҽ җҽннҽт нигъмҽтлҽре булачагы белҽн! 

33|48|Шҽригать эшлҽрендҽ кҽферлҽргҽ һҽм монафикъларга итагать итмҽ, 

теллҽре белҽн сине рҽнҗетүлҽрене куй, үч алма, һҽр эшендҽ Аллаһуга 

тҽвҽккҽл ит, һҽр эшендҽ сиңа вҽкил булырга Аллаһ үзе җитҽр. 

33|49|Ий мҿэминнҽр, мҿэминҽ хатыннарга никахлангач, якынлык кылмыйча 

аларны талак итсҽгез, сезнең ҿчен алар ҿстенҽ гыйддҽт уздыру юктыр, аны 

тҽмам итҽрлҽр иде, ҽгҽр аларга мҽһер атамаган булсагыз, бер кат кием 

бирегез, вҽ аларга зарар итмичҽ яхшылык белҽн җибҽрегез. 

33|50|Ий пҽйгамбҽр г-м, мҿһерлҽрен биргҽн хатыннарыңны сиңа хҽлҽл иттек, 

вҽ кҽферлҽрдҽн Без синең кулыңа ҽсир тҿшергҽн җария хатыннардан синең 

кулында булганнарын сиңа хҽлҽл иттек, вҽ атаң белҽн бертуган ир 

кардҽшеңнең кызларын, вҽ атаң белҽн бертуган кыз кардҽшеңнең кызларын, вҽ 

анаң белҽн бертуган ир кардҽшеңнең кызларын, вҽ синең белҽн бергҽ 

Мҽккҽдҽн Мҽдинҽгҽ күчеп килгҽн анаң белҽн бертуган кыз кардҽшеңнең 

кызларын сиңа хҽлҽл иттек, дҽхи мҽһер алмыйча үзен сиңа һибҽ итүче 

мҿэминҽ хатынны сиңа хҽлҽл иттек, ҽгҽр аш аны никахланырга телҽсҽң, 

мҿэминҽ хатынның мҽһер алмыйча үзен сиңа һибҽ итүе белҽн сиңа хҽлҽл булуы 

сиңа хастыр, башка мҿэминнҽргҽ хҽлҽл түгелдер. Тҽхкыйк Без белдек, 

мҿэминнҽргҽ никах эшлҽрендҽ фарыз иткҽн нҽрсҽлҽребезне ягъни никахлана 

торган хатынның мҿэминҽ булуын, вҽ дүрттҽн арттырмауны, ҽгҽр бердҽн артык 

булса, һҽрберсен тигез тҽэмин итүне, вҽ мҽһер бирүне, вҽ җария хатыннарга 

киңлек бирүебезне белдек, ягъни белеп хҿкем иттек. Ий Мухҽммҽд г-м, мҽһер 

бирмичҽ никахлануны сиңа гына рҿхсҽт иттек, сиңа тарлык булмасын ҿчен. 

Аллаһ мҿэминнҽрнең кимчелеген ярлыкаучы вҽ аларга рҽхимле булды. 

33|51|Нҽүбҽтне телҽгҽн хатыныңнан кичетерсҽң, аның белҽн бергҽ ятмасаң, 

вҽ үзең телҽгҽн хатыныңны үзеңҽ кушсаң, бергҽ ятсаң-ихтыярлысың, ҽгҽр бер 

хатыныңны кичҽлҽрен нҽүбҽттҽн калдырып, соңра аны эстҽсҽң сиңа гҿнаһ юк, 

хатыннарың хакындагы бу хҿкемнҽрнең Аллаһ тарафыннан булуы, хатыннарыңның 

күзлҽре карарлануга якынрактыр, вҽ кҿенмҽүлҽренҽ һҽм син биргҽн 



нҽрсҽлҽргҽ барчасы риза булырга якынрактыр, Аллаһ күңеллҽрегездҽ булган 

нҽрсҽне белҽдер, Аллаһ белүче вҽ йомшаклык кылучы булды. 

33|52|Ий Мухҽммҽд г-м, ошбу тугыз хатыннан соң хатын алмак сиңа хҽлҽл 

түгел, һҽм бер хатыныңны талак итеп аның урынына икенче хатын алмак та 

хҽлҽл түгелдер, гҽрчҽ ул икенче хатын чибҽрлеге белҽн сине гаҗҽблҽндерсҽ 

дҽ, мҽгҽр кулында үз тҽрбияңдҽ булган кҽнизҽк хатын сиңа хҽлҽлдер. Аллаһ 

һҽрнҽрсҽне күзҽтеп саклаучы булды. 

33|53|Ий мҿэминнҽр, пҽйгамбҽр г-м ҿйлҽренҽ аш мҽҗлесенҽ барганда ашның 

ҿлгергҽнен кҿтеп тормыйча рҿхсҽтсез кермҽгез, мҽгҽр керегез дип 

чакырылсагыз керегез, ашап-эчеп тҽмам булгач китегез, бер-берегезнең 

хҽллҽрен сорашып озак вакыт утырмагыз, сезнең шулай озак утыруыгыз 

пҽйгамбҽрне борчыйдыр, ул сезгҽ инде кайтыгыз дип ҽйтергҽ ояладыр сездҽн, 

ҽмма Аллаһ хакны ҽйтергҽ оялмыйдыр. Ҽгҽр пҽйгамбҽр хатыннарыннан бернҽрсҽ 

сорасагыз, пҽрдҽ аркылы сорагыз, ҽнҽ шулай соравыгыз сезнең 

күңеллҽрегезгҽ дҽ, аларның күңеллҽренҽ дҽ пакьлектер, вҽ сезгҽ лаек 

булмады пҽйгамбҽрне бернҽрсҽ белҽн рҽнҗетмҽк, дҽхи пҽйгамбҽрнең хатыннары 

үзеннҽн соң сезгҽ мҽңге хҽлҽл булмады. Тҽхкыйк пҽйгамбҽрне рҽнҗетү, вҽ 

аның хатыннарына никахлану Аллаһ хозурында сезгҽ бик олугъ гҿнаһ эш 

булды. 

33|54|Ҽгҽр сез бернҽрсҽне күрсҽтеп эшлҽсҽгез яки күңеллҽрегездҽ 

бернҽрсҽне яшерсҽгез, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче булды. 

33|55|Пҽйгамбҽр г-м хатыннарына һҽм башка мҿселман хатыннарына гҿнаһ 

юктыр аталарыннан, вҽ балаларыннан, ир туганнарыннан, һҽм аларның 

балаларыннан, һҽм кыз туганнарының балаларыннан качмауда, дҽхи мҿселман 

хатыннардан һҽм үзлҽренең колларыннан, кҽнизҽклҽреннҽн качмауларында 

аларга гҿнаһ юктыр, ий хатыннар тҽнегезне капларга тиешле җирдҽ каплагыз, 

Аллаһудан куркыгыз, бит Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче шаһит булды. 

33|56|Аллаһ үзе вҽ фҽрештҽлҽре пҽйгамбҽр г-мгҽ салават ҽйтҽлҽр, ий 

мҿэминнҽр, сез дҽ пҽйгамбҽргҽ салават ҽйтегез һҽм сҽлам ҽйтегез. 

33|57|Аллаһуның анасы вҽ баласы бар дип Аны ачуландыручы, һҽм пҽйгамбҽргҽ 

ышанмыйча аны рҽнҗетүче фҽсыйк кешелҽрне Аллаһ лҽгънҽт кылып дҿньяда вҽ 

ахирҽттҽ рҽхмҽтеннҽн ерак итте, дҽхи аларга хур итҽ торган ут ґҽзабын 

хҽзерлҽде. 

33|58|Бернинди начарлыкны эшлҽмҽгҽн мҿэмин ирлҽрне вҽ мҿэминҽ хатыннарны 

начарлыкны эшлҽдең, дип хаксыз рҽнҗетүчелҽр, тҽхкыйк үзлҽренҽ боһтанчы 

булуны һҽм зур гҿнаһны йҿклҽделҽр. 

33|59|Ий пҽйгамбҽр г-м, үз хатыннарыңа, вҽ кызларыңа һҽм башка мҿэминҽ 

хатыннарга ҽйт: "Бер эш белҽн урамга чыксалар, бҿркҽнчеклҽрен башларына 

салсыннар, ягъни барча ҽгъзаларыгызны каплый торган зур ҽйбер белҽн 

тҿренеп чыгыгыз", – дип. Шулай тҿренеп чыгулары аларның хҿр вҽ мҿэминҽ 

хатын икҽнлеклҽрен белергҽ якынрак буладыр. Итагать итүче мҿэминҽ 

хатыннарны Аллаһ ярлыкаучы вҽ аларга рҽхмҽт итүче булды. 

33|60|Ҽгҽр монафикълар монафикълык эшлҽреннҽн туктамасалар, вҽ 

күңеллҽрендҽ зина кылу телҽге булган кешелҽр шул яман телҽклҽреннҽн 

кайтмасалар, вҽ шҽһҽрдҽ ялган хҽбҽр таратып мҿэминнҽр күңеленҽ тҽшвиш 

салучылар шул эшлҽреннҽн туктамасалар, (пҽйгамбҽр г-м башка бер кавемне 

исламга ҿндҽр ҿчен берничҽ сахҽбҽне җибҽрсҽ, аларга бҽла-каза ирешкҽн яки 

алар үлгҽннҽр, дип мҿселманнар арасына хҽбҽр тараталар иде). Ҽлбҽттҽ, 

сиңа ҽмер итҽрбез шул ҿч тҿрле халыкка алар яратмый торган эшне йҿклҽргҽ, 

алар шҽһҽрдҽн чыгарга мҽҗбүр булырлар, соңра алар шҽһҽрдҽ сиңа күрше була 

алмаслар, мҽгҽр аз вакыт торырлар. 

33|61|Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ерак булганнары хҽлдҽ лҽгънҽт белҽн чыгарлар, 

шул ҿч тҿрле халык кайда тотылсалар шунда үтерелсеннҽр! 



33|62|Бу хҿкем Аллаһуның ҽүвҽлдҽге гадҽтедер, ягъни монафикълар, зина 

кылучылар һҽм мҿселманнар арасына ялган хҽбҽр таратучылар тҽүбҽ итеп 

тҿзҽлмҽсҽлҽр, Аллаһ аларны үтерү белҽн ҽмер итҽр иде. Аллаһ гадҽтенең 

үзгҽргҽнен тапмассың. 

33|63|Кешелҽр синнҽн кыямҽт кайчан була дип сорыйлар, син аларга ҽйт: 

"Кыямҽтнең кайчан булачагын белү Аллаһ эшедер", – дип. Кайдан белҽсең, 

бҽлки кыямҽт якындыр. 

33|64|Аллаһ Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы имансызларны үзенең рҽхмҽтеннҽн 

ерак кылды, вҽ аларга ут ґҽзабын хҽзерлҽде. 

33|65|Утта мҽңге калырлар вҽ үзлҽрен яклаучы дусны һҽм уттан коткаручы 

ярдҽмчене тапмаслар. Ий мҿселманнар, ҽгаһ булыгыз, түбҽндҽге аятьлҽрдҽ 

Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итмичҽ, нҽфескҽ вҽ адашкан кешелҽргҽ ияреп 

бидеґҽт хорафат аралашкан батыл динне тотучылар хакында сҿйлҽнҽдер. 

33|66|Ахирҽттҽ хҿкемнҽн соң йҿзтүбҽн утка салынып җҽһҽннҽм утында 

кайнаган вакытта ул кешелҽр ҽйтерлҽр: "Ни булыр иде безгҽ, ҽгҽр Аллаһуга 

итагать иткҽн булсак, дҽхи һичкемгҽ итагать итмичҽ пҽйгамбҽргҽ итагать 

иткҽн булсак, ҽлбҽттҽ, җҽһҽннҽм утына ташланмаган булыр идек". 

33|67|Алар янҽ ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, без дҿньяда патша, шҽһҽр хуҗалары 

яки ялганчы мҿфти һҽм имамнарга, вҽ дҽхи картларыбызга иярдек, күрҽсез 

алар безне адаштырганнар. 

33|68|Ий Раббыбыз, аларга безгҽ биргҽн ґҽзабның ике ҿлешен бир, һҽм 

аларны зур лҽгънҽт белҽн лҽгънҽт кыл". 

33|69|Ий мҿэминнҽр, бер-берегезне ялган вҽ кирҽкмҽгҽн сүзлҽр белҽн 

рҽнҗетүче булмагыз, Муса пҽйгамбҽрне кавеме кирҽкмҽгҽн сүзлҽр белҽн 

рҽнҗеткҽн кебек, Аллаһ Мусаны алар ҽйткҽн яман эшлҽрдҽн пакь кылды. Муса 

Аллаһ хозурында мҽртҽбҽ иясе иде. 

33|70|Ий мҿэминнҽр, Аллаһудан куркыгыз, Аллаһуга гҿнаһлы булудан 

сакланыгыз, вҽ хак булган файдалы сүзлҽрне генҽ сҿйлҽгез! 

33|71|Аллаһ ҽйткҽнчҽ эш кылсагыз, Аллаһ эшлҽрегезне вҽ гамҽллҽрегезне 

ислах кылыр, тҿзҽтер, вҽ гҿнаһларыгызны ярлыкар. Берҽү чын күңелдҽн 

Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ итҽгать итсҽ, ул кеше, һичшиксез, ҿстенлеккҽ вҽ 

изге телҽгенҽ иреште. 

33|72|Без ҽманҽтне күклҽргҽ, җиргҽ вҽ тауларга йҿклҽдек, тҽкъдим иттек 

Ислам шҽригатен, лҽкин алар кабул итмҽделҽр, ҽгҽр үти алмасак, ґҽзаб 

ирешер дип курыктылар, бу ҽманҽтне кеше кҿчсез булганы хҽлдҽ кабул итеп 

ҿстенҽ йҿклҽде, эшнең ахырын белмичҽ, наданлык белҽн зур ҽманҽтне кабул 

итте дҽ, үти алмыйча, үзенҽ золым итүче булды. 

33|73|Аллаһ ҽманҽтне йҿклҽде һҽм ҽманҽткҽ хыянҽт итүче монафыйк ирлҽрне 

вҽ монафика хатыннарны, һҽм Аллаһуга тиңдҽшлек кылучы мҿшрик ирлҽрне вҽ 

мҿшрикҽ хатыннарны ґҽзаб кылмак ҿчен, вҽ һҽм монафикълыктан, вҽ 

мҿшриклектҽн сакланып Коръҽн белҽн гамҽл кылучы хак мҿэмин ирлҽрне, вҽ 

шундый мҿэмине хатыннарны тҽүбҽлҽрен кабул итеп гҿнаһларын ярлыкар ҿчен 

ул ҽманҽтне йҿклҽде. Аллаһ тҽүбҽ итеп Коръҽн юлына кергҽн мҿэминнҽрне 

ярлыкаучы вҽ аларга рҽхмҽт итүчедер. 

34|1|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽрнҽрсҽгҽ хуҗа булган Аллаһуга хастыр мактау, 

ахирҽттҽ дҽ мактау Аллаһуга хастыр, Ул – Аллаһ дҿньяда һҽм ахирҽттҽ 

эшлҽрен хикмҽт илҽ кылыр вҽ һҽрнҽрсҽне яхшы белер. 

34|2|Аллаһ җир астына кергҽн нҽрсҽлҽрне һҽм җирдҽн чыккан нҽрсҽлҽрне 

белер, вҽ күктҽн иңгҽн яңгыр, кар вҽ башкаларын белер, һҽм күккҽ менгҽн 

фҽрештҽлҽрне, җеннҽрне һҽм кешелҽрне белер, Ул рҽхимле вҽ ярлыкаучыдыр. 

34|3|Кҽферлҽр безнең ҿстебезгҽ кыямҽт килмҽс диделҽр. Син аларга ҽйт: 

"Бҽлки, ҽлбҽттҽ, килер, һҽр яшерен нҽрсҽне белүче Раббым исеме белҽн ант 

итеп ҽйтҽмен, кыямҽт килүчедер сезнең ҿстегезгҽ, бер орлык хҽтле нҽрсҽ 

кирҽк җирдҽ булсын, кирҽк күктҽ булсын, Аллаһуга беленмичҽ калмас, ул 



нҽрсҽ кирҽк орлыктан кечкенҽ булсын, кирҽк орлыктан зур булсын, Лҽүхүл 

Мҽхфузъда язылмыштыр. 

34|4|Кыямҽтнең килүе иман китереп изге гамҽллҽр кылучы хак мҿэминнҽргҽ 

хҽерле җҽза бирмҽк ҿчендер, аларга ярлыкау һҽм җҽннҽтнең яхшы нигъмҽтлҽре 

булыр. 

34|5|Ҽмма Безнең аятьлҽребезне ялганга чыгару ҿчен вҽ кешелҽрне Коръҽн 

белҽн гамҽл кылудан туктату ҿчен тырышучы залим кешелҽр, аларга ґҽзабтан 

рҽнҗетүче ґҽзаб булыр. 

34|6|Сиңа иңдерелгҽн Коръҽн Раббыңнан килгҽн хак китап икҽнлеген белем 

иялҽре белерлҽр, вҽ ул Коръҽн һҽр эштҽ галиб вҽ мактаулы булган Аллаһ 

юлына күндерүче икҽнен дҽ белерлҽр. 

34|7|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Ҽйҽ без сезгҽ бер ирдҽн, ягъни Мухҽммҽд г-мнҽн 

хҽбҽр бирикме, ул сезгҽ череп таралып беткҽч яңадан терелеп 

каберлҽрегездҽн чыгасыз, дип ҽйтүне 

34|8|белмибез, ифтира кылып Аллаһ исеменнҽн ялган сҿйлиме, яки җенлҽнеп 

саташып сҿйлиме", – диделҽр. Бҽлки терелеп кубарылуга ышанмаучы кҽферлҽр 

хактан бик ерак адашучылардыр, вҽ алар Аллаһ ґҽзабына тҿшҽчҽклҽрдер. 

34|9|Ҽйҽ алар аяк асларындагы җиргҽ вҽ ҿслҽрендҽге күккҽ игътибар илҽ 

карамыйлармы, ҽгҽр телҽсҽк Без аларны җиргҽ батырыр идек, яки күктҽн 

ҿслҽренҽ ут кисҽклҽрен яудырыр идек. Аллаһуның ҽйткҽн бу сүзлҽрендҽ, 

ҽлбҽттҽ, тҽүбҽ һҽм итҽгать белҽн Аллаһуга кайткан инсафлы кешелҽр ҿчен 

гыйбрҽт бардыр. 

34|10|Без Дауд пҽйгамбҽргҽ үз юмартлыгыбыздан башка кешелҽргҽ караганда 

артыклыкны бирдек, тавышы матур иде тимер аның кулында камыр кеби 

йомшарыр иде. Аллаһ ҽйтте: "Ий таулар һҽм кошлар, Дауд белҽн бергҽ 

тҽсбихлҽр ҽйтегез". Без аның кулында тимерне йомшак кылдык, утсыз ни 

телҽсҽ тимердҽн шуны ясыйдыр иде. 

34|11|Ий Дауд, Ислам гаскҽрлҽренҽ тимердҽн сугыш киемнҽрен яса, вҽ ул 

киемнҽрне һҽрбер ирнең тҽненҽ яраклаштырып яса һҽм ий мҿселманнар, 

һҽммҽлҽрегез дҽ изге гамҽллҽр кылыгыз, вҽ яхшы эшлҽрне эшлҽгез! Ҽлбҽттҽ, 

Мин сезнең кылган эшлҽрегезне күрүчемен. 

34|12|Вҽ Без Сҿлҽйман пҽйгамбҽргҽ җилне ирекле иттек, ул җил белҽн бер 

кҿндҽ бер айлык юлны вҽ бер тҿндҽ бер айлык юлны китҽр иде, вҽ Без аңа 

эрегҽн бакыр чишмҽсен агыздык, вҽ Без җеннҽрдҽн бер таифҽне Сҿлҽйманга 

хезмҽт итҽргҽ бирдек, алар Раббиларының ҽмере буенча шул бакырдан 

Сҿлҽйман ни ҽйтсҽ, шуны эшлҽр булдылар. Ҽгҽр ул җеннҽрдҽн берсе Без 

ҽйткҽнчҽ Сҿлҽйманга итагать итмҽсҽ, Без ул җенгҽ ахирҽттҽ ут ґҽзабын 

татытырбыз. 

34|13|Ул җеннҽр Сҿлҽйман телҽгҽнчҽ бҿек-бҿек ҿйлҽр ясый иделҽр, дҽхи 

бакыр, пыяла, вҽ җизлҽрдҽн фҽрештҽлҽр һҽм пҽйгамбҽрлҽрнең намаз 

укыгандагы сурҽтлҽрен ясар иделҽр, дҽхи ҿй зурлыгында табак, тас һҽм 

аяклы казаннар ясый иделҽр, ий Дауд балалары, Аллаһуның нигъмҽтлҽренҽ 

шҿкер итеп Аңа итагать итегез! Биргҽн нигъмҽтлҽрегезгҽ чынлап шҿкер итүче 

кешелҽр бҽндҽлҽребездҽн аздыр. 

34|14|Сҿлҽйманның Без билгелҽгҽн гомере беткҽч, мҿнбҽрдҽ басып торганы 

хҽлдҽ җанын алдык, аның үлгҽнен Аллаһ җеннҽргҽ дҽ, кешелҽргҽ дҽ 

белдермҽде, мҽгҽр үлгҽн хҽлдҽ таянып торган таягын кортлар ашап ҿзгҽч, ул 

җиргҽ егылды, шул вакытта аның үлгҽнен кешелҽр дҽ, җеннҽр дҽ белделҽр 

ҽгҽр җеннҽр яшерен нҽрсҽне белҽ торган булсалар, ҽлбҽттҽ, Сҿлҽйманның 

үлгҽнен белер иделҽр, һҽм аның үлгҽнен белгҽн булсалар, ҽлбҽттҽ, авыр 

эштҽ бер ел буена кыналып эшлҽп ятмаслар иде. Чҿнки Сҿлҽйман үлгҽч 

таягына таянып бер ел торды, җеннҽр безгҽ карап тора дип һаман эшлҽделҽр, 

егылгач кына котылдык, дип, качтылар. 



34|15|Тҽхкыйк Сҽба Кавеме ҿчен торган шҽһҽрлҽрендҽ Аллаһуның кодрҽтен 

күрсҽтҽ торган дҽлиллҽр бар иде, ул дҽлиллҽр шҽһҽрлҽрен уңнан һҽм сулдан 

ҽйлҽндереп алган бик яхшы уңыш бирҽ торган тҿрле җимеш бакчалары иде, 

пҽйгамбҽрлҽре аларга ҽйтте: "Аллаһ биргҽн бакчагыздан ашагыз да Аллаһуга 

гыйбадҽт кылып шҿкер итегез, ошбу бакчалы шҽһҽр нинди яхшы, бай, матур 

шҽһҽрдер, сезгҽ бакчалар бирүче Аллаһ Аңа гыйбадҽт кылып шҿкер итүчелҽрне 

ярлыкаучыдыр", – дип. 

34|16|Алар исҽ пҽйгамбҽрлҽренең вҽгазьлҽреннҽн һҽм шҿкер итүдҽн баш 

тарттылар, Без алар ҿстенҽ каты яңгыр яудырдык, хҽтта бакчаларын агызды, 

Без аларның җимеш бакчаларын аз гына ачы үлҽн һҽм җимешсез агачлар 

бакчасына алмаштырдык, бакчаларында ашый торган һичнҽрсҽ калмады. 

34|17|Ҽнҽ шулай бакчаларын юк итүебез, кҿфран нигъмҽт кылганнары ҿчен 

Бездҽн аларга җҽза булды. Без фҽкать Раббиларына карышып кҿфран нигъмҽт 

кылучы кешелҽрне ґҽзаб белҽн җҽзалыйбыз. 

34|18|Янҽ Сҽба шҽһҽре белҽн без бҽрҽкҽтле калдырган Шам шҽһҽре арасында 

бер-берсенҽ якын күп авыллар кылдык, вҽ шул авыллар аркылы йҿри торган 

сҽүдҽ юлын тҽкъдир иттек, вҽ аларга ҽйттек: "Ачлыктан, сусызлыктан һҽм 

башка кыенлыклардан имин булганыгыз хҽлдҽ рҽхҽтлҽнеп йҿрегез кҿндезлҽрен 

вҽ кичлҽрен". 

34|19|Сҽба сҽүдҽгҽрлҽре ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, безгҽ сҽфҽребездҽ авыл 

араларын ерак кыл", – дип. Ягъни алар сҽфҽрлҽрендҽ бернинди кыенлык 

күрмҽгҽннҽр, шул сҽбҽпле байлыкларына вҽ кҿчлҽренҽ таянып Аллаһуга шундый 

сүзлҽрне ҽйттелҽр, алар Аллаһуга итагать итмичҽ һҽм Аның биргҽн 

нигъмҽтлҽренҽ кҿферлек кылып, үзлҽренҽ золым иттелҽр, Без аларны 

үзлҽреннҽн соң дҿньяга килҽсе кешелҽр ҿчен гаҗҽблҽнеп сҿйли торган сүз 

кылдык, аннары Без аны рҽхмҽтебездҽн вҽ ҽлеге авыллардан гаять тҽ ерак 

итеп аердык. Ошбу ҽйтелгҽн нҽрсҽлҽрдҽ Аллаһ юлында сабырлы, чыдамлы 

булып, Аллаһуның нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итүчелҽр ҿчен гыйбрҽтлҽр вҽ дҿреслҽр 

бардыр. 

34|20|Иблис аларны үземҽ ияртермен дигҽн занын, телҽген дҿреслҽде, алар 

Иблискҽ иярделҽр, мҽгҽр мҿэминнҽрдҽн бер җҽмҽгать кенҽ Иблискҽ иярмҽде. 

34|21|Чын иманлы мҿэминнҽргҽ Иблис ирекле булмады, ягъни аларны вҽсвҽсҽсе 

белҽн аздырырга кҿче җитмҽде, мҽгҽр Иблис ирекле ителде шиклҽнеп кенҽ 

ышанган кешелҽргҽ, ахирҽт кҿненҽ нык ышанган мҿэминне ахирҽтнең 

булачагында шиклҽнгҽн кешедҽн аермаклыгыбыз ҿчен. Шиксез, синең Раббың 

һҽрнҽрсҽне күзегеп саклаучыдыр. 

34|22|Ий Мухҽммҽд г-м, мҿшриклҽргҽ ҽйт: "Аллаһудан башка Илаһҽ тоткан 

сынымларыгызны чакырыгыз ярдҽмгҽ, ул сынымларыгыз җирдҽ һҽм күклҽрдҽ 

тузан хҽтле нҽрсҽгҽ дҽ хуҗа була алмаслар, вҽ ул сынымларның җирдҽ һҽм 

күклҽрдҽ Аллаһ белҽн тиң булырдый һич Илаһҽлҽре юктыр: вҽ сезнең 

Илаһҽлҽрегездҽн Аллаһуга ярдҽм итүчесе һич юктыр. 

34|23|Аллаһ хозурында һичкемнең шҽфҽгате файда бирмҽс, мҽгҽр шҽфҽгать 

итҽргҽ Аллаһу тҽгалҽ рҿхсҽт биргҽн кешенең шҽфҽгате генҽ файда бирер. 

Хҽтта мҽхшҽр кҿнендҽ шҽфҽгать ителенҽчҽк кешелҽрнең күңеллҽреннҽн курку 

җибҽрелгҽч, сҿенешеп ҽйтерлҽр: "Раббыгыз нҽрсҽ ҽйтте? Бер-берсенҽ 

Раббыбыз хакны ҽйтте", – диярлҽр. Ул – Аллаһ бик олугъдыр Аның алдында 

һичкем рҿхсҽтсез шҽфҽгать итҽ алмас, вҽ Ул һҽр кимчелектҽн бҿектер. 

34|24|Ҽйт "Күктҽн яңгыр яудырып, җирдҽн үстереп кем сезгҽ ризык бирер? 

Җавап бирҽ белмҽсҽлҽр, Аллаһ ризыкландыра, диген! Дҿреслектҽ минме туры 

юлда яки сезме, минме хак юлдан адашкан, яки сезме адашкан? Ҽлбҽттҽ, мин 

Аллаһ юлындамын, ҽмма сез, ий кҽферлҽр, ҽлбҽттҽ, шайтан юлындасыз." 

34|25|Ҽйт: "Без кылган гҿнаһтан сез соралмассыз, вҽ сез кылган батыл 

гамҽллҽрегездҽн вҽ кабахҽт эшлҽрегездҽн без соралмабыз." 



34|26|Ҽйт: "Мҽхшҽр кҿнендҽ Раббыбыз безне дҽ вҽ сезне дҽ бер урынга җыяр, 

соңра арабызда хаклык белҽн хҿкем итҽр, хаклык белҽн Коръҽн юлында 

булганнарны Җҽннҽтларга кертер, ҽмма диннҽрен бидеґҽт, хорафат һҽм бозык 

эшлҽр белҽн аралаштырып батыл динне тотучыларны һҽм динсезлҽрне 

җҽһҽннҽмнҽргҽ кертер. Ул – Аллаһ дҿреслекнең дҽ эчен ачучы вҽ ялганның да 

эчен ачучы вҽ һҽрнҽрсҽне белүчедер." 

34|27|Ҽйт: "Миңа күрсҽтегез, үзегез ясаган Илаһҽлҽрегезне Аллаһу тҽгалҽгҽ 

ничек тиң итҽсез? Юк, ул ясаган нҽрсҽлҽрегез һич тҽ Аллаһуга тиң була 

алмаслар. Бҽлки Ул – Аллаһ барча вҿҗүдне кодрҽт кулында тотучы вҽ гадел 

хҿкем итүчедер. 

34|28|Ий Мухҽммҽд г-м, Без сине барча дҿнья кешелҽренҽ пҽйгамбҽр итеп 

җибҽрдек, Аллаһуга итагать иткҽннҽрне җҽннҽт белҽн шатландырганың хҽлдҽ 

вҽ итагать итмҽгҽн кешелҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытканың хҽлдҽ, 

лҽкин күп кешелҽр шуны белмилҽр. 

34|29|Кҽферлҽр ахмаклыкларыннан сез куркыта торган кыямҽт кайчан була, 

ҽгҽр дҿрес сҿйлҽсҽгез, безгҽ ҽйтегез, дилҽр. 

34|30|Син аларга ҽйт: "Аллаһ хозурында сезнең ҿчен вҽгъдҽ ителгҽн бер кҿн 

бар ки, ул кҿндҽ сезгҽ ґҽзаб ирешер, ул кыямҽт кҿне бер сҽгать алдан 

килмҽс вҽ соңга калмас." 

34|31|Кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Без бу Коръҽнгҽ һҽм элек иңдерелгҽн китапларга 

да ышанмыйбыз", – дип. Ҽгҽр син ул залимнҽрнең Аллаһу хозурында хисап 

ҿчен туктаганнарын күрсҽң, вҽ сүзлҽрен ишетсҽң, азган олугъларга ияреп 

азган түбҽн халык ҽйтерлҽр: "Ий сез, безне аздыручы тҽкҽббер 

олугъларыбыз, ҽгҽр сез дҿньяда булмаган булсагыз иде, ҽлбҽттҽ, без Коръҽн 

белҽн гамҽл кылып хак мҿэмин булган булыр идек", – дип. 

34|32|Тҽкҽбберлҽнүче олугълары үзлҽре ияртеп аздырган түбҽн халыкка 

ҽйттелҽр: "Ҽйҽ без сезне иманнан һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылудан 

туктаттыкмы? Бҽлки сез үзегез Аллаһудан Коръҽн иңеп, пҽйгамбҽр килгҽннҽн 

соң аларны инкяр итеп имансыз булдыгыз", – дип. 

34|33|Янҽ иярүчелҽре ияртүче тҽкҽбберлҽнүче олугъларына ҽйтерлҽр: "Бҽлки 

сезнең кич вҽ кҿндез Аллаһуга, Ислам диненҽ каршы сҿйлҽвегез һҽм хакка 

каршы тҿрле мҽкерлҽрегез, безне Аллаһуга иман китереп Коръҽн белҽн гамҽл 

кылудан тыйды, һҽм Аллаһуга иман китермҽскҽ безгҽ ҽмер итҽ идегез, дҽхи 

сынымларны Аллаһуга тиң итҽргҽ боера идегез", – дип. Ияртүче олугълары 

да, иярүчелҽре дҽ ґҽзабны күргҽч, үкенүлҽрен бер-берсеннҽн яшерерлҽр. 

Коръҽн белҽн гамҽл, кылмыйча кҽфер булган кешелҽрнең муеннарына кыямҽт 

кҿнендҽ уттан булган богаулар тагарбыз, алар тиешсезгҽ җҽза 

кычынмасыннар, мҽгҽр кылган явызлыклары ҿчен җҽза кылынырлар. 

34|34|Ҽгҽр бер шҽһҽр халкына ґҽзаб белҽн куркытучы пҽйгамбҽр җибҽрсҽк, ул 

шҽһҽрнең нигъмҽт эчендҽ булган хуҗалары, без сез китергҽн дингҽ 

ышанмыйбыз, дип җавап бирделҽр. 

34|35|Янҽ ул кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Безнең балаларыбыз һҽм малларыбыз 

күбрҽктер, кыямҽт кҿнендҽ без ґҽзаб ителмҽбез", – дип. 

34|36|Син ҽйт: "Минем Раббым телҽгҽн кешесенҽ киң ризык бирер, вҽ телҽгҽн 

кешесенҽ тар ризык бирер, бит ахирҽт эшлҽре дҿнья малына карап йҿрми", – 

лҽкин күбрҽк кешелҽр аны белмилҽр. 

34|37|Ий кҽферлҽр, сезнең балаларыгыз да һҽм малларыгыз да сезне Безгҽ 

якын итмҽс, мҽгҽр иман китереп изге гамҽллҽр кыллан кешенең дини балалары 

һҽм Аллаһ юлына биргҽн маллары Безгҽ якын кылыр, аларга кылган изге 

гамҽллҽренең ҽҗере ике ҿлеш бирелер, вҽ алар җҽннҽт бүлмҽлҽрендҽ имин вҽ 

тыныч булырлар. 

34|38|Безне гаҗиз кҿчсез итҽбез, дип, аятьлҽребезне ялганга чыгарырга 

тырышучы кешелҽр, ахирҽттҽ ґҽзабта бер урынга – җыелачаклар. 



34|39|Ҽйт: "Минем Раббым телҽгҽн бҽндҽсенҽ киң ризык бирер, телҽсҽ шул ук 

кешегҽ ризыкны тар кылыр. Тиешле урыннарга Аллаһ ризасы ҿчен яхшы 

нҽрсҽлҽрдҽн сҽдака бирсҽгез, Аллаһ аның урынына йҽ дҿньяда, йҽ ахирҽттҽ, 

ҽлбҽттҽ, бирер, Ул – Аллаһ ризык бирүчелҽрнең хҽерлеседер. 

34|40|Без ул мҿэминнҽрне барчасын кубарырбыз, соңра фҽрештҽлҽргҽ 

ҽйтербез: "Ий фҽрештҽлҽрем, ошбу мҿшриклҽр сезгҽ гыйбадҽт итҽлҽр идеме?" 

34|41|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, без Сине андый кимчелектҽн 

пакьсең дип игътикад итҽбез, мҿшриклҽр безнең дустыбыз түгеллҽр, Син генҽ 

безнең дустыбыз, бҽлки алар шайтаннарга гыйбадҽт кылалар иде, аларның 

күбрҽге шайтаннарның сүзлҽренҽ ышана иделҽр. 

34|42|Бүген бер-берегезгҽ шҽфҽгать һҽм файда итҽ алмассыз, һҽм бер-

берегезгҽ зарар да итҽ алмассыз. Һҽм залимнҽргҽ үзегез ялганга тоткан ут 

ґҽзабын татыгыз диярбез. 

34|43|Мҿшриклҽр Безнең дҿреслекне бҽян итүче аятьлҽребез укылса, 

ҽйттелҽр: "Бу Мухҽммҽд һичкем түгел, мҽгҽр аталарыгыз гыйбадҽт кыла 

килгҽн сынымлардан сезне туктатырга телҽүчедер. Янҽ ҽйттелҽр: "Ошбу 

Коръҽн Аллаһ сүзе дип Аллаһуга ифтира ителгҽн Мухҽммҽд г-мнең сүзе генҽ", 

– дип. Кҽферлҽргҽ Аллаһудан хак булган Коръҽн килгҽч, ошбу Коръҽн ачык 

сихердҽн башка нҽрсҽ түгел диделҽр. 

34|44|Без мҿшриклҽргҽ синнҽн элек бер китап та бирмҽдек, биргҽн булсак ул 

китапны укып Аллаһудан башканы Илаһҽ тотуның батыл эш икҽнлеген белер 

иделҽр, һҽм Без аларга синнҽн элек пҽйгамбҽр дҽ җибҽрмҽдек, җибҽргҽн 

булсак аларны ґҽзаб белен куркыткан булыр иде. 

34|45|Мҽккҽ мҿшриклҽреннҽн элек килгҽн кешелҽр дҽ пҽйгамбҽрлҽрне ялганга 

тоттылар, шулай булса да, Мҽккҽ мҿшриклҽре без ҽүвҽлге кешелҽргҽ биргҽн 

куҽтнең вҽ гомернең уннан беренҽ дҽ ирешҽ алмадылар, ул ҽүвҽлге кешелҽр 

пҽйгамбҽрлҽребезне ялганга тоттылар, аларга каршы Безнең мҽкеребез ничек 

булды, ягъни аларны ґҽзаб белҽн тоттык. 

34|46|Син аларга ҽйт: "Мин сезне бер мҽсьҽлҽ белҽн вҽгазь кыламын, ул 

мҽсьҽлҽ Аллаһ ризалыгы ҿчен икешҽр-икешҽр яки берҽр-берҽр булып эшегездҽ 

туры вҽ таза тормавыгыздыр, соңра уйлап каравыгыздыр, иптҽшегез Мухҽммҽд 

г-мдҽ диваналык юклыгыны. Ул бер гади ир түгел, мҽгҽр сезне ахирҽттҽге 

килҽчҽк ґҽзаб белҽн куркытучыдыр. 

34|47|Син аларга ҽйт: "Мин сезгҽ Ислам шҽригатен ҿйрҽткҽнем ҿчен сездҽн 

мал сорамыйм, малыгыз үзегезгҽ булсын. Минем эшемнең ҽҗере Аллаһ 

хозурындадыр, Ул – Аллаһ һҽрнҽрсҽне белҽ вҽ күрҽдер." 

34|48|Ҽйт: "Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен нҽрсҽлҽрне белүче Аллаһ телҽгҽн 

бҽндҽсенең күңеленҽ хакны салыр." 

34|49|Ҽйт: "Коръҽн белҽн хак дин Ислам килде, Коръҽннҽн вҽ Коръҽн белҽн 

гамҽл кылучы хак мҿэминнҽн батыл дин, ялган гамҽл китте һҽм кире 

кайтмаслар. 

34|50|Ҽйт: "Ҽгҽр мин адашсам, үз зарарыма адашкан булырмын, ҽгҽр хак юлга 

күнелсҽм, ҽлбҽттҽ, Раббым вҽхий иткҽн Коръҽн белҽн туры юлны табармын. Ул 

– Аллаһ һҽрнҽрсҽне ишетүче вҽ һҽр нҽрсҽгҽ бик якындыр. 

34|51|Ҽгҽр күрсҽң аларны кубарылган вакытларыңда, бик каты куркырлар, вҽ 

алар якын урыннан тотып алынырлар. 

34|52|Шул вакытта инде алар Мухҽммҽд г-мгҽ вҽ Коръҽнгҽ иман китердек 

диярлҽр, кайда иңде аларга хҽзер ерак җирдҽн җиңел генҽ иманлы булырга, 

ягъни иманнары бик ерак артта, дҿньяда калды, ҽ үзлҽре ахирҽттҽлҽр. 

34|53|Алар дҿньяда вакытларында иманны яки пҽйгамбҽргҽ, Коръҽнгҽ вҽ 

ахирҽткҽ, үлгҽннҽн соң терелүгҽ ышануны инкяр итҽлҽр иде, үзлҽрен белемле 

санап бик ерак булган яшерен нҽрсҽлҽрдҽн хҽбҽр биреп маташырлар иде. 

Ягъни барлыгы хак булган кыямҽтне, җҽннҽтне, җҽһҽннҽмне һҽм пҽйгамбҽрне, 

Коръҽнне ялган дип инкяр кылалар иде. 



34|54|Аларның ахирҽткҽ баргач кына тҽүбҽ итеп, иман китереп ґҽзабтан 

котылу телҽклҽре белҽн үзлҽре арасына алынмый торган пҽрдҽ корылыр. 

Болардан алдагы кешелҽрнең дҽ шундый телҽклҽре белҽн үзлҽре арасына пҽрдҽ 

корылган иде. Тҽхкыйк алар дҿньяда вакытларында үлгҽннҽн соң терелүгҽ һҽм 

кҽферлҽргҽ ґҽзаб булачагына шиклҽнҽ иделҽр. Шул зур хаталарын анда үз 

теллҽре белҽн ҽйтеп бирерлҽр. 

35|1|Мактау җир вҽ күклҽрне халык кылучы Аллаһуга хас, Ул фҽрештҽлҽрне 

пҽйгамбҽрлҽргҽ илче итеп җибҽрүчедер, ул фҽрештҽлҽр икешҽр, ҿчҽр, дүртҽр 

канатлылардыр, Үзе халык кылган мҽхлукларыннан телҽгҽнен артыграк, 

ҿстенрҽк итеп халык кылыр. Бит Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

35|2|Аллаһ Үзенең рҽхмҽтеннҽн кешелҽргҽ ризык, яңгыр, белем, һидҽят 

бирсҽ, ул нигъмҽтлҽрне Аллаһуның бирүенҽ һичкем каршы тора алмас, ҽгҽр 

бирҽ торган нигъмҽтлҽрен бирмичҽ торып калса, ул нигъмҽтлҽрне бирүче һич 

тҽ булмас. Вҽ Ул – Аллаһ һҽр эштҽ җиңүче вҽ хикмҽтле. 

35|3|Ий кешелҽр, Аллаһуның сезгҽ биргҽн нигъмҽтлҽрен хҽтерегезгҽ тҿшереп 

Аңа гыйбадҽт кылырга вҽ итагать итҽргҽ бурычлы икҽнегезне белегез, ҽйҽ 

Алаһудан башка бер зат бармы күктҽн су иңдереп, җирдҽн үстереп сезгҽ 

ризык бирүче? Ҽлбҽттҽ юк, Коллык кылырга яраклы һич Илаһҽ юк, мҽгҽр Аллаһ 

үзе генҽдер. Шулай булгач, ни ҿчен Аллаһудан бизеп, Аллаһсызлыкка 

күчҽсез? 

35|4|Ий Мухҽммҽд г-м ҽгҽр сине ялганчы дисҽлҽр, бит синнҽн элекке 

пҽйгамбҽрлҽр дҽ ялганчы дигҽннҽр. Бит эшлҽрнең ахыры ҽлбҽттҽ, Аллаһуга 

кайтадыр. 

35|5|Ий кешелҽр, Аллаһуның вҽгъдҽсе хак, дҿнья сезне алдан ахирҽтнең 

бҽхетеннҽн мҽхрүм итмҽсен, һҽм гҿнаһ эшлҽсҽгез дҽ Аллаһ ярлыкар дип 

шайтан алдамасын, һҽм бидеґҽт гамҽллҽргҽ дҽ сҽваб бар дип, шайтан сезне 

хак юлдан чыгарып, бидеґҽт хорафҽтлҽрне эшлеген, сезне җҽһҽннҽмгҽ алып 

кермҽсен. 

35|6|Тҽхкыйк шайтан сезгҽ дошмандыр, сез дҽ аны дошман тотыгыз! Аллаһ 

тыйган фҽхеш, хҽрам эшлҽрдҽн вҽ бидеґҽт гамҽллҽрдҽн саклану һҽм фарыз 

ваҗеб, сҿннҽт гамҽллҽрен үтҽү һҽм шайтан дуслары динсезлҽрдҽн киселү 

шайтанны дошман тоту буладыр. Ҽлбҽттҽ, шайтан үзенҽ ияргҽн кешелҽрне 

җҽһҽннҽмгҽ кертер ҿчен, аларны Аллаһ тыйган эшлҽрне эшлҽргҽ ҿндидер, һҽм 

Аллаһ кушкан эшлҽрдҽн тыядыр. 

35|7|Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган кешелҽргҽ ахирҽттҽ каты 

ґҽзаб булачактыр. Ҽмма иман китереп Коръҽн белҽн гамҽл кылган хак 

мҿэминнҽргҽ ярлыкау һҽм олугъ нигъмҽтлҽр булачак. 

35|8|Залим кешегҽ кылган явызлыгы үзенҽ зиннҽтле вҽ лҽззҽтле ителде, 

кабахҽт эшлҽре аңа яхшы булып күренде, шул залим, туры юлда булган 

инсафлы мҿэмин белҽн бертигез булырмы? Тҽхкыйк Аллаһ телҽгҽн кешесен 

хактан адаштырыр, вҽ телҽгҽн кешесен хак юлга күндерер, кҽферлҽрнең 

Коръҽнгҽ ышанмауларына һич кайгырма, бит Аллаһ аларның кылган явыз 

эшлҽрен белҽдер, җҽзасын бирер. 

35|9|Аллаһ җил җибҽреп болытларны кузгатыр, җил алып килгҽн болытлардан 

язын яңгыр яудырып шҽһҽрлҽрнең үлгҽн табигатен тергезҽбез, вҽ яңгыр, кар 

суы белҽн җирне үлгҽннҽн соң тергезҽбез, нҽкъ шулай сез дҽ терелеп 

каберлҽрегездҽн кубарылырсыз. 

35|10|Берҽү ҿстенлекне телҽсҽ, барча ҿстенлек Аллаһ кулындадыр, Аллаһуга 

итагать итеп ҿстенлекне Аңардан сорасын! Гҿнаһтан, хатадан пакь яхшы 

сүзлҽрнең иң беренчесе һҽм иң зурысы "Лҽ Илаһҽ иллҽл-лаһ" сүзе һҽм башка 

яхшы сүзлҽр Аллаһу хозурына ашырлар, яхшы гамҽллҽр яхшы сүзлҽрне күтҽрер, 

ягъни кабул иттерер. "Гамҽл булмаса иман сүзлҽрен һҽм башка яхшы сүзлҽрне 

ҽйтүдҽ генҽ файда юк, гамҽл кылыш кирҽк". Пҽйгамбҽрне шҽһҽрдҽн куарга яки 



үтерергҽ үзара киңҽш итеп мҽкерлек кылучы мҿшриклҽргҽ ахирҽттҽ каты ґҽзаб 

булыр, вҽ аларның мҽкерлҽре гамҽлгҽ ашмас, үзлҽре хур булырлар. 

35|11|Аллаһ атагыз Адҽмне балчыктан яратты, соңра нҽселен бер тамчы судан 

яратты, соңра сезне ирлҽр вҽ хатыннар кылды. Бер хатынның бала күтҽрүе 

һҽм тудыруы фҽкать Аллаһ белеме белҽндер, вҽ берҽүнең гомере озайтылмас 

һҽм берҽүнең гомере кыскартылмас, мҽгҽр болар бар да Аллаһу хозурындагы 

китапта язылмыштыр. Бу эш Аллаһуга бик җиңел. 

35|12|Татлы сулы диңгез белҽн ачы сулы диңгез бертигез булмаслар, берсе 

гаять татлы булып эчҽргҽ җиңелдер, берсе тозлы, бик ачы булып, эчү мҿмкин 

түгелдер. Бу мҿэмин белҽн кҽфергҽ бер мисалдыр. Вҽ ул ике диңгездҽн 

балыклар тотып ашыйсыз, вҽ ачы диңгез тҿбеннҽн лүэ-лүэ вҽ мҽрҗан ташларын 

алып зиннҽтлҽнҽсез, вҽ күрерсең зур кораблар диңгездҽн үтсҽлҽр су ярылып 

калыр, шулай йҿреп Алаһуның юмартлыгыннан мал кҽсеп итҽрсез, шаять дҿнья 

байлыгыннан файдаланганыгыз ҿчен Аллаһуга шҿкер итҽрсез. 

35|13|Аллаһ кичне кҿндезгҽ кертеп кҿнне озын кылыр, вҽ кҿндезне кҿнгҽ 

кертеп тҿнне озын кылыр, вҽ кешелҽрне кояш вҽ айдан файдаландырды, 

һҽрберсе билгелҽнгҽн кҿнгҽ чаклы һава бушлыгында йҿзеп йҿрерлҽр, шул 

ґҽҗҽеб эшлҽрне кылучы Раббыгыз Аллаһдыр, җир күк мҿлке Аныкыдыр. 

Аллаһудан башкага сез гыйбадҽт кылган нҽрсҽлҽр бер хҿрмҽ җимешенең 

кабыгына да ия түгеллҽр. 

35|14|Сынымнарыгыздан ярдҽм сорап дога кылсагыз да алар сезнең догагызны 

ишетмилҽр, ишеткҽн тҽкъдирдҽ дҽ догагызны кабул итҽргҽ кҿчлҽре җитмҽс, вҽ 

кыямҽт кҿнендҽ ул сынымнарыгыз Аллаһуга шҽрик иткҽнлегегезне инкяр 

итҽрлҽр. Сынымнарның хҽленнҽн Аллаһ хҽбҽр биргҽн кеби һичкем сиңа хаклык 

белҽн хҽбҽр бирҽ алмас. 

35|15|Ий кешелҽр сез ярлысыз Аллаһуга мохтаҗсыз, Аллаһ бай, һичкемгҽ 

мохтаҗ түгел, вҽ Ул мактаулы, Аның нигъмҽтлҽре ҿчен шҿкер итеп Аны 

мактарга һҽркем бурычлы. 

35|16|Ҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ телҽсҽ, сезне җир ҿстеннҽн юк итҽр дҽ, сезнең 

урынга икенче яңа халык китерер. 

35|17|Бу эшне эшлҽү Аллаһуга һич авыр түгел. 

35|18|Хисап кҿнендҽ һичбер кеше гҿнаһлы кешенең гҿнаһың күтҽрмҽс, ҽгҽр 

күп гҿнаһлы, авыр йҿкле кеше, йҿген күтҽрешергҽ яки аз гына гҿнаһын 

бирергҽ берҽүне чакырса, аңардан аз гына гҿнаһын да кабул итүче булмас, 

гҽрчҽ чакырылган кеше чакыручының якын кардҽше булса да. Син фҽкать 

Аллаһуны күрмичҽ Аның ґҽзабыннан курыккан кешелҽрне, вҽгазең белҽн 

куркыта алырсың алар намазларын вакытында укырлар. Берҽү гҿнаһтан 

пакьлҽнсҽ, пакьлҽнүенең файдасы үзенҽдер, бит һҽркемнең кайтмаклыгы 

Аллаһуга. 

35|19|Туры юлны күрүче хак мҿэмин, ҽлбҽттҽ, вҽ туры юлны күрмҽүче сукыр 

адашкан кешелҽр белҽн бертигез булмас. 

35|20|Аллаһуны тану вҽ хак динне белү яктылыгы, Аллаһуны танымау вҽ хак 

динне белмҽү караңгылыгы белҽн бертигез булмас. 

35|21|Вҽ җҽннҽт күлҽгҽсе, җҽһҽннҽм эсселеге белҽн бертигез булмас. 

35|22|Вҽ тере кеше белҽн мҽет яки мҿэмин белҽн кҽфер бертигез булмас, 

Аллаһ үзе телҽгҽн кешесенҽ Коръҽн сүзлҽрен ишеттерер дҽ һидҽяткҽ 

күндерер, ҽмма син кабердҽ яткан кеби гафил кҽферлҽргҽ Коръҽн сүзлҽрен 

ишеттерҽ алмассың. 

35|23|Син кешелҽрне дингҽ кҿчлҽүче түгел, мҽгҽр Аллаһ хҿкемнҽрен 

ирештерүче, ҽгҽр кабул итмҽсҽлҽр җҽһҽннҽм ґҽзабьг белҽн куркытучысың. 

35|24|Тҽхкыйк Без сине хаклык вҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿэминнҽрне 

җҽннҽт белҽн сҿендерүче, вҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылырны җҽһҽннҽм 

белҽн куркытучы итеп җибҽрдек. Дҿньяда нинди генҽ кавем яшҽсҽ дҽ, аларны 

Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы пҽйгамбҽр булды. 



35|25|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽгҽр сине ахмаклар ялганга тотсалар, болардан 

элекке ахмаклар да пҽйгамбҽрлҽрен ялганга тоттылыр. Аларга пҽйгамбҽрлҽре 

могҗизалар, аятьлҽр һҽм китаплар белҽн килделҽр. 

35|26|Соңра инкяр итүче кҽферлҽрне ґҽзаб белҽн тоттык, ничек булды Безнең 

мҽкеребез, аларга карасыннар! 

35|27|Ҽйҽ күрҽсеңме Аллаһ күктҽн су иңдереп тҿрле тҿстҽ җимешлҽр үстерде, 

вҽ тауларда ак, кызыл һҽм башка тҿслҽрдҽ юллар, сызыклар, ярлар кылдык, 

кайберлҽре кара карга кеби кара тҿстҽдер. 

35|28|Шулай ук кешелҽрне, хайваннарны вҽ кошларны тҿрле тҿстҽ халык 

кылдык. Аллаһудан куркырлар Аның хҿкемнҽрен белгҽн галим кешелҽр. Аллаһ 

җиңүче вҽ мҿэминнҽрне ярлыкаучыдыр. 

35|29|Хак мҿэминнҽр зекер, вҽгазь һҽм тҽрбия ҿчен Аллаһ китабы Коръҽнне 

укырлар, вҽ намазларын вакытында үтҽрлҽр, вҽ Без биргҽн малдан күрсҽтеп 

тҽ, күрсҽтмичҽ дҽ фҽкыйрьлҽргҽ һҽм Аллаһ юлына садака бирерлҽр, алар 

малларын биреп Аллаһ ризалыгын алу сҽүдҽлҽрендҽ һич бетми торган җҽннҽт 

нигъмҽтлҽрен ҿмет итҽлҽр. 

35|30|Алар малларын бирерлҽр ҽҗерен Аллаһ тутырып бирсен ҿчен һҽм Аллаһ 

аларга юмартлыгыннан арттырып та бирсен ҿчен. Җиһад белҽн хак юлга кергҽн 

мҿэминнҽрне Аллаһ шиксез ярлыкаучы вҽ аларның Аллаһ юлына куйган кҿчлҽрен 

җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн түлҽүчедер. 

35|31|Без сиңа иңдергҽн Коръҽн – хак китаптыр үзеннҽн элек иңгҽн 

китапларны Аллаһ китаплары дип дҿреслҽгҽне хҽлдҽ иңдерелде. Аллаһ, 

ҽлбҽттҽ, бҽндҽлҽренең яшерен эшлҽрен белүче вҽ ачык эшлҽрен белүчедер. 

35|32|Соңра үзебез сайлап ихтыяр иткҽн колларыбызга Коръҽнне бирдек, 

аларның кайберлҽре кулларындагы Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча үзлҽренҽ 

золым итүчелҽрдер, вҽ кайберлҽре күбрҽк вакытта хҽерле эшлҽрне 

эшлҽүчелҽрдер, һҽм бҽгъзелҽре Аллаһ телҽге вҽ ярдҽме белҽн һҽрвакыт 

хҽерле эшлҽрдҽ алдан йҿрерлҽр ягъни, диннең вҽ мҿселманнарның 

тҿзҽлүлҽренҽ һҽм куҽтлҽнүлҽренҽ күп кҿч куярлар, иң туры юлны күрсҽтүче 

Коръҽннең иңдерелүе кешелҽргҽ Аллаһуның олугъ юмартлыгыдыр. 

35|33|Коръҽн белҽн гамҽл кылучылар ґҽден җҽннҽтлҽренҽ керерлҽр, вҽ алар 

анда алтын вҽ энҗе белҽзеклҽре белҽн бизҽлмеш булырлар, вҽ киемнҽре дҽ 

яшел ефҽктҽн булыр. 

35|34|Алар җҽннҽтлҽргҽ кергҽч ҽйтерлҽр: "Хакыйкый безнең кайгыбызны 

бетерүче Аллаһугадыр мактау, дҿреслектҽ безнең Раббыбыз гҿнаһларны 

ярлыкаучы, һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылуның хакын җҽннҽт белҽн түлҽүче. 

35|35|Аллаһ үзенең рҽхмҽте вҽ юмартлыгы белҽн җҽннҽткҽ кертте, җҽннҽтне 

безгҽ тора торган урын кылды, безгҽ анда бернинди мҽшҽкать ирешмҽс вҽ 

ару-талу да ирешмҽс. 

35|36|Коръҽн юлыннан бармыйча кҽфер булган кешелҽргҽ җҽһҽннҽм ґҽзабыдыр, 

аларга анда үлмҽк белҽн хҿкем булмас, үлсҽлҽр ґҽзабтан котылыр иделҽр, вҽ 

алардан җҽһҽннҽм ґҽзабы аз гына да җиңелҽйтелмҽс. Нҽкъ шулай ґҽзаб 

кылачакбыз һҽрбер ямансызны. 

35|37|Алар ґҽзабның катылыгыннан кычкырышырлар, ий Раббыбыз безне 

җҽһҽннҽмнҽн чыгар, элек кылган явыз эшлҽребездҽн башка изге гамҽллҽр 

кылыр идек, диярлҽр. Аллаһ ҽйтер: "Ҽгҽр вҽгазьлҽнҽ торган булсагыз, Без 

сезгҽ вҽгазьлҽнерлек озын гомер бирмҽдекме? Вҽ сезне вҽгҽзьлҽүче Коръҽн 

һҽм пҽйгамбҽр килмҽдеме? Инде ґҽзабның ачысын татыгыз! Залимнҽргҽ 

ахирҽттҽ ардҽмче юк." 

35|38|Аллаһ җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен нҽрсҽлҽрне белүче, вҽ Ул 

кешелҽрнең күкрҽклҽре эчеңдҽге нҽрсҽлҽрне шиксез белүчедер. 

35|39|Ул – Аллаһ сезне җир ҿстенҽ вакытлыча хуҗа кылды. Һҽм берҽү 

имансыз, динсез булса, ҽлбҽттҽ, зарары үзенҽдер, имансызларның 



имансызлыклары Раббылары хозурында каты ачуны гына арттырыр, дҽхи аларның 

имансызлыклары хҽсрҽтлҽрен генҽ арттырыр. 

35|40|Мҿшриклҽргҽ ҽйт: "Күрҽсезме, Аллаһудан башка Илаһҽ тоткан 

сынымнарыгыз җир ҿстендҽ нҽрсҽ халык кылдылар, миңа күрсҽтегез!" Яки 

аларның күклҽрне халык кылуда Аллаһ белҽн бертигез Илаһҽлары бармы, яки 

Без аларга Аллаһуның шҽриге тиңдҽше бар дип ҿйрҽткҽн китапны иңдердекме, 

мҿшриклекне шул китаптан ҿйрҽнгҽн булыр иделҽр. Мҿшриклҽрнең берберсенҽ 

яхшы сүзлҽре булмас, мҽгҽр сынымнарыгызга гыйбадҽт кылыгыз, алар сезгҽ 

шҽфҽгать итҽрлҽр дип берберсен алдарлар. 

35|41|Аллаһ җирне вҽ күклҽрне тҿшеп китүлҽреннҽн үзенең кодрҽте белҽн 

тотадыр, ҽгҽр җир вҽ күклҽр урыннарыннан китсҽлҽр, соңра аларны Аллаһудан 

башка тотып калучы һич булмас иде. Ул – Аллаһ йомшаклык кылучы вҽ 

ярлыкаучы булды. 

35|42|Мҽккҽ мҿшриклҽре, Коръҽн иңмҽс борын, Аллаһ исеме илҽ ант итеп 

ҽйттелҽр: "Ҽгҽр безгҽ Аллаһудан китап иңеп пҽйгамбҽр килсҽ, яһүд белҽн 

насарага караганда без туры юлга ныграк күнелгҽн булыр идек", – дип. 

Аларга Коръҽн белҽн пҽйгамбҽр килгҽч, аларга Ислам диненнҽн ҿркеп качуны 

гына арттырды. 

35|43|Җир ҿстендҽ тҽкҽбберлек һҽм явыз мҽкерлҽр кылганнары хҽлдҽ кабахҽт 

эшлҽр, явыз мҽкерлеклҽр, ҽлбҽттҽ, кылучыларның үзлҽренҽ кайтыр, алар 

кҿтмилҽр Аллаһудан башканы, мҽгҽр Аллаһуның ҽүвҽлге ґҽзаб кылган гадҽтен 

кҿтҽлҽр, ҽлбҽттҽ Аллаһуның гадҽте алмашынуны тапмассың, һҽм Аллаһуның 

гадҽте үзгҽрмҽс, кҽферлҽрне ґҽзабсыз калдырмас. 

35|44|Ҽйҽ алар гыйбрҽт күзе белҽн карап җир ҿстендҽ йҿрмилҽрме, 

үзлҽреннҽн ҽүвҽлге кҽферлҽрнең ахыр хҽллҽренҽ карамыйлармы – ничек һҽлак 

булганнар, ул һҽлак булган кешелҽр куҽттҽ болардан артык иделҽр. Җирдҽ вҽ 

күклҽрдҽ Аллаһуны һичбер зат, һичбер нҽрсҽ гаҗиз, кҿчсез итҽ алачак 

түгел. Аллаһ барча нҽрсҽне белүче вҽ һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җитүче. 

35|45|Ҽгҽр Аллаһ кешелҽрне Аллаһ хҿкемнҽрен бозып бозыклык кылганнары 

ҿчен дҿньяда ґҽзаб кыла торган булса, ҽлбҽттҽ, һҽммҽсен һҽлак итҽр иде, 

җир ҿстендҽ хҽрҽкҽтлҽнҽ торган бер хайван да калмас иде. Лҽкин ґҽзабка 

тиешле кешелҽрнең ґҽзабын кыямҽт кҿненҽ чаклы кичектерҽ, кешелҽрнең 

билгелҽнгҽн ҽҗҽллҽре килсҽ, яки кыямҽт килсҽ, Аллаһ бҽндҽлҽрен күрүче вҽ 

аларның эшен белүче булды. 

36|1|Йҽ син – мҽгнҽсен Аллаһ үзе генҽ белҽ. 

36|2|Хикмҽт иясе, ягъни шҽригать хҿкемнҽре иясе булган Коръҽн белҽн ант 

итеп ҽйтҽмен. 

36|3|Тҽхкыйк син туры юлга күндерелмеш рҽсүллҽрдҽн. 

36|4|Кешелҽргҽ туры юлны күрсҽтер ҿчен Аллаһ тарафыннан җибҽрелдең. 

36|5|Ошбу Коръҽн Ґҽзиз вҽ Рҽхим булган Аллаһудан иңдерелгҽн изге дини 

китаптыр. 

36|6|Аталарына куркытучы пҽйгамбҽр җибҽрелмҽгҽн вҽ туры юлдан гафил 

булган кавемне Аллаһ ґҽзабы илҽ куркытмаклыгың ҿчен сиңа иңдерелде. 

36|7|Тҽхкыйк ул кавемнең күбрҽгенҽ ґҽзаб вҽгъдҽсе сабит булды, алар инде 

иман китермҽслҽр. 

36|8|Тҽхкыйк ул пҽйгамбҽрнең Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытуы файда бирмҽгҽн 

кавемнең муенына ияклҽренҽ чаклы ирешкҽн киң богаулар кылдык, алар 

тҽкҽбберлҽнеп башларын күтҽргҽннҽр вҽ гафиллек белҽн күзлҽрен йомганнар, 

инде хакны күрүдҽн һҽм белүдҽн мҽхлуклҽрдер. 

36|9|Янҽ аларның алларына да артларына да пҽрдҽ кордык һҽм күзлҽрен 

капладык, алар үткҽн гомерлҽреннҽн һҽм калган гомерлҽреннҽн гафиллҽр, хак 

белҽн батылны һич аермаслар һҽм туры юлны күрмҽслҽр. 

36|10|Инде аларны Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытсаң да, куркытмасаң да алар 

ҿчен бер тигездер, һич иман китермҽслҽр. 



36|11|Мҽгҽр син Коръҽн белҽн гамҽл кылучы вҽ Аллаһ ґҽзабыннан курка 

белүчене куркыта алырсың, андый кешелҽр булса, аларны Аллаһуның ярлыкавы 

һҽм олугъ ҽҗерлҽре белҽн шатландыр! 

36|12|Тҽхкыйк Без үлеклҽрне тергезҽбез вҽ аларның үлмҽстҽн элек кылган 

яхшы вҽ яман эшлҽрен, һҽм дҽ үзлҽре үлгҽннҽн соң калдырган яхшы вҽ яман 

ҽсҽрлҽрен язабыз. Мҽсҽлҽн: Коръҽн белҽн гамҽл кылучы дини балалар 

калдырса, яки чын Ислам тҽрбиясен биреп шҽкертлҽр калдырса, яки бидеґҽт 

гамҽллҽрне бетерергҽ юл күрсҽтеп васыять ҽйтеп калдырса, һҽм мохтаҗларга 

вҽ Ислам файдасына мал биреп калдырса, шуңа охшаган яхшы ҽсҽрлҽренҽ үзе 

үлгҽннҽн соң сҽваб язылып торыр. Ҽмма динсез балалар калдырса, яки 

бидеґҽт гамҽллҽрне кылырга, фҽхеш хҽрам эшлҽрне эшлҽргҽ, тҿрле аракы 

мҽҗлеслҽрен ясарга юл күрсҽтеп калдырса, шуңа охшаган бозык ҽсҽрлҽр 

калдырса, ҽлбҽттҽ, үзе үлгҽннҽн соң да гҿнаһ язылып торыр. Ҽгаһ булыгыз 

Йҽсин сүрҽсен укучылар, нинди эшлҽр эшлҽп яшҽгҽнегезне һҽм нинди ҽсҽрлҽр 

калдырганыгызны белегез, һҽм вҽгазьлҽнеп тҿзҽлер ҿчен укыгыз Йҽсин 

сүрҽсен, аның файдасы шундадыр. Без һҽрнҽрсҽне санадык вҽ яздык тҿп 

китапта. 

36|13|Безнең рҽсүллҽребез. Интакия халкын Ислам диненҽ ҿндҽр ҿчен 

җибҽрелгҽн вакытны, мисал һҽм гыйбрҽт итеп кешелҽргҽ сҿйлҽ! 

36|14|Без аларга ике пҽйгамбҽрне Ислам диненҽ ҿндҽүче, илче итеп 

җибҽрсҽк, алар илчелҽрне ялганга тоттылар, Без аларны ҿченче илче белҽн 

куҽтлҽдек, бу ҿч пҽйгамбҽр Интакия халкына ҽйттелҽр: "Без тҽхкыйк сезгҽ 

Ислам динен ҿйрҽтмҽк ҿчен җибҽрелгҽн Аллаһуның илчелҽребез". 

36|15|Кҽферлҽр пҽйгамбҽрлҽргҽ ҽйттелҽр: "Сез һичкем түгелсез, мҽгҽр 

безнең кеби гади кешелҽрсез, Аллаһ сезгҽ һич нҽрсҽ иңдергҽне юк, Аллаһ 

безгҽ вҽхий иңдерде пҽйгамбҽр кылды дип ялган сҿйлисез". 

36|16|Пҽйгамбҽрлҽр ҽйттелҽр: "Ҽлбҽттҽ, Раббыбыз белҽдер безнең сезне 

Ислам диненҽ ҿндҽр ҿчен җибҽрелгҽн илчелҽр икҽнлегебезне, 

36|17|сезне Ислам диненҽ ҿндҽү һҽм Аллаһ хҿкемнҽрен сҿйлҽп сезгҽ ирештерү 

безгҽ ляземдер, без сезне кҿчлҽп иманга китерүче түгеллҽрбез". 

36|18|Ул кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Без сездҽн шомланабыз, ҽгҽр безне үзегезнең 

динегезгҽ ҿндҽүдҽн туктамасагыз, ҽлбҽттҽ, бездҽн сезгҽ каты ґҽзаб 

ирешҽчҽк, ташлар белҽн бҽреп үтерербез". 

36|19|Пҽйгамбҽрлҽр ҽйттелҽр: "Сезнең юлсыз шомлануыгыз үзегез белҽн 

бергҽдер, ҽгҽр сезгҽ шомлык килсҽ, үзегезнең авызлыгыгыздан килҽдер. Ҽгҽр 

иман китерел безнең сүзлҽребез белҽн вҽгъдҽлҽнсҽгез, шомланмас идегез, 

лҽкин сез һҽр эшне урынсыз кылучы һҽм гҿнаһ кылуда чиктҽн ашкан 

кешелҽрсез, шул сҽбҽпле хакны һич кабул итмисез." 

36|20|Кҽферлҽрнең ачуы килеп пҽйгамбҽрлҽрне тҿрлечҽ ґҽзаблый башладылар, 

бу хҽлне ишетеп шҽһҽр читеннҽн Хҽбибун Нҽҗҗар исемле ир пҽйгамбҽрлҽргҽ 

ярдҽм итҽргҽ дип ашыгып килде, ул кеше пҽйгамбҽрлҽр шҽһҽргҽ килгҽндҽ 

аларга иман китереп мҿселман булган иде. Кҽферлҽр янына килгҽч ҽйтте: "Ий 

кавемем бу пҽйгамбҽрлҽргҽ иярегез, алар хакны сҿйлилҽр иман китереп 

мҿселман булыгыз." 

36|21|Ошбу пҽйгамбҽрлҽр Ислам динен ҿйрҽткҽннҽре ҿчен сездҽн хак 

сорамыйлар, үзлҽре туры юлга күнелгҽннҽр, аларга ияреп сез дҽ туры юлга 

керегез, дип. Кҽферлҽр: "Безнең динне ташлап, боларның динеңҽ иярҽсеңме", 

– диделҽр. 

36|22|Мҿселман булган ир аларга ҽйтте: "Мине юктан бар иткҽн Раббыма 

ышанмаска һҽм Аңа гыйбадҽт кылмаска миңа ни булган, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга 

ышанам вҽ Аңа гына гыйбадҽт кылам һҽм Аңа гына итагать итҽм, сез үлгҽннҽн 

соң терелеп, ҽлбҽттҽ, шул Аллаһуга җҽза алыр ҿчен кайтарылачаксыз. 



36|23|Ҽгҽр Аллаһ миңа бер зарар ирештерүне телҽсҽ, шул зарарны миннҽн 

җибҽрергҽ вҽ ул зарардан мине коткарырга кҿче җитмҽгҽн сынымнарга 

гыйбадҽт кылыйммы Аллаһуны ташлап? 

36|24|Ҽгҽр мин Аллаһуга гыйбадҽт кылмыйча башка нҽрсҽгҽ гыйбадҽт кылсам, 

һҽм Ислам динен кабул итмичҽ башка бер батыл диндҽ булсам, ҽлбҽттҽ, мин 

ачык адашкан булырмын, ул вакытта мине туры юлга кертүче табылмас." Бу 

мҿселман булган Хҽбибүн Нҽҗҗар пҽйгамбҽрлҽрне яклап, кҽферлҽрне Ислам 

диненҽ ҿндҽп күп кенҽ хак сүзлҽрне сҿйлҽгҽч, кҽферлҽрнең хакка каршы 

ачулары кабарып, бу мҿселманны ташлар белҽн атып һҽм аяклары белҽн таптап 

үтерделҽр. 

36|25|Аның ахыр сүзе: "Ий пҽйгамбҽрлҽр ишетегез мин сезнең Раббыгызга 

иман китердем", – дигҽн сүз булды. 

36|26|Бу мҿселман шҽһид булганнан соң рухына фҽрештҽлҽр тарафыннан: 

"Җҽннҽткҽ кер", – диелде. Һҽм ул ҽйтте: "Кавемем минем хҽлемне чын белү 

белҽн белсҽлҽрче?!" 

36|27|Мҿселман булганым хҽлдҽ пҽйгамбҽрлҽрне һҽм Ислам динен яклап шҽһид 

булганым ҿчен, Раббым мине ярлыкаганын һҽм Үзе хозурында хҿрмҽтлелҽрдҽн 

кылганын белсҽлҽрме? Ҽгҽр хаклыкны яклап шҽһид булу белҽн минем мҽңгелек 

бҽхеткҽ ирешкҽнемне белсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, Ислам динен кабул итеп үлгҽнче 

хаклыкта булыр иделҽр", – диде. (Димҽк без мҿселманнарга хак Коръҽн белҽн 

хаклыкны табып, үлгҽнче хаклыкта булырга, үлемнҽн курыкмаска, бҽлки хата 

иманнан, хата диннҽн куркырга һҽм сакланырга кирҽк). 

36|28|Пҽйгамбҽрлҽрне инкяр итеп һҽм Хҽбибүн Нҽҗҗарны җҽберлҽп 

үтергҽннҽреннҽн соң Без аларны, ягъни Интакия кҽферлҽрен һҽлак итҽр ҿчен 

күктҽн гаскҽр иңдермҽдек һҽм кҽферлҽрне һҽлак итү ҿчен күктҽн гаскҽр 

иңдерү Безнең гадҽтебез булмады. 

36|29|Ул кҽферлҽрне һҽлак итүебез фҽкать Җҽбраил фҽрештҽнең бер мҽртҽбҽ 

кычкыруы белҽн булды һҽм алар сүнгҽн ут кеби һҽлак булдылар. 

36|30|Үзлҽрен Аллаһуның, рҽхмҽтенҽ вҽ җҽннҽтенҽ чакыру ҿчен килгҽн 

пҽйгамбҽрне инкяр итеп, тҿрлечҽ мҽсхҽрҽ кылучы кҽферлҽрнең хҽллҽре ни 

үкенечле вҽ ни хҽсрҽтле һҽм мҽңгегҽ ґҽзабта калудыр. 

36|31|Ҽйҽ хҽзерге кҽферлҽр күрмилҽрме, белмилҽрме, ҽүвҽлге кҽферлҽрдҽн 

күпме кҽфер шҽһҽрлҽрен һҽлак иттек, ул һҽлак булган кҽферлҽр, һҽлак 

булмаган кҽферлҽр янына терелеп кайтмаслар. 

36|32|Кешелҽр кыямҽт кҿнне һҽммҽсе Минем хозурыма җыелырлар. 

36|33|Үлгҽн җирне су иңдереп, һаваны җылытып тергезүебез ҽлбҽттҽ, Безнең 

кодрҽтебезгҽ һҽм мҽетлҽрне тергезҽчҽгебезгҽ ачык дҽлилдер, вҽ ул җирдҽн 

кешелҽр һҽм хайваннар ашый торган күп тҿрле ризыклар чыгардык, шуларны 

уйлап карамыйлармы? 

36|34|Янҽ Без җир ҿстендҽ хҿрмҽ, йҿзем бакчаларын бар кылдык һҽм ул 

бакчаларда елгалар агыздык. 

36|35|Җимешлҽрен кешелҽр ашап файдалансыннар ҿчен ул бакчалармы халык 

кылдык, бит кешелҽр ул җимешлҽрне берсен дҽ куллары белҽн ясамадылар, 

бҽлки Аллаһ кодрҽте белҽн тҿзелделҽр, шуларны фикерлҽп Аллаһуга шҿкер 

итмилҽрме? 

36|36|Җир үстергҽн һҽрнҽрсҽлҽрне вҽ кешелҽрне, вҽ кешелҽр белми торган 

нҽрсҽлҽрне һҽммҽсен дҽ ирле-хатынлы итеп тҿзүче Аллаһ һҽр кимчелектҽн 

пакь. 

36|37|Без кичтҽн кҿндезне суырып алабыз да кешелҽр һҽм җир ҿсте караңгыда 

кала, бу эштҽ дҽ Аллаһуның кодрҽтенҽ дҽлил бар. 

36|38|Кояш Аллаһ билгелҽгҽн вакытка чаклы үзенең юлында йҿреп торадыр, 

кояшның шулай йҿреше һҽр эштҽ җиңүче вҽ һҽрнҽрсҽне белүче Аллаһ ҽмере 

илҽдер. 



36|39|Вҽ айның йҿрешенҽ урыннар билгелҽдек, хҽтта ай беткҽндҽ яки туганда 

күренештҽ нечкҽ булып хҿрмҽ агачының кҽкре нечкҽ ботагына охшап кала. 

36|40|Кояшның айга ирешмҽклеге һҽм кичнең кҿндездҽн элек килеше дҿрес 

түгел, ягъни бу эш булмас, кояш белҽн ай һҽм башкалары һҽммҽсе һава 

бушлыгында йҿзеп йҿрилҽр. 

36|41|Янҽ Без адҽм балаларын һҽм аларның тҿрле ҽйберлҽрен диңгезлҽрдҽ 

йҿри торган корабларга йҿклҽдек, ягъни шулай тҽкъдир кылдык. 

36|42|Янҽ Без кешелҽр утырып йҿрсеннҽр ҿчен корабка охшаган нҽрсҽлҽрне 

суда, һавада һҽм корыда йҿри торган күп нҽрсҽлҽр халык кылдык, ягъни 

тҽкъдир кылдык. 

36|43|Ҽгҽр Без кешелҽрне суга батытырга телҽсҽк, ҽлбҽттҽ, батырырбыз, 

аларны коткарырга ярдҽмче табылмас һҽм батып һҽлак булудан 

коткарылмаслар. 

36|44|Мҽгҽр Аллаһудан рҽхмҽт йҿзеннҽн суга батырылмаслар, Аллаһ 

билгелҽгҽн гомерлҽр беткҽнче яшҽсеннҽр ҿчен. 

36|45|Ҽгҽр аларга: "Үзегездҽн ҽүвҽлге кешелҽргҽ килгҽн ґҽзабтан һҽм 

ахирҽт ґҽзабыннан куркыгыз, шаять Аллаһудан рҽхмҽт ителерсез", – дип 

ҽйтелсҽ алар бу сүзлҽрдҽн баш тарталар. 

36|46|Аларга Раббиларының аятьлҽреннҽн бер аять килсҽ, һич илтифат 

итмичҽ, ул аятьлҽрдҽн йҿз дүндерҽлҽр. 

36|47|Ҽгҽр мҿшриклҽргҽ: "Аллаһ биргҽн малдан фҽкыйрьлҽргҽ садака 

бирегез", – диелсҽ, алар мҿэминнҽргҽ ҽйтҽлҽр: "Аллаһ ризыкландырырга 

телҽмҽгҽн кешелҽрне без ризыкландырыйкмы, аларны ризыкландыру тиеш булса, 

Аллаһ ризыкландырыр иде, Аллаһ телҽмҽгҽн эшкҽ безне ҿндисез, бу хакта сез 

ачык адашмакталарсыз". 

36|48|Коръҽнгҽ яки үлгҽннҽн соң терелүгҽ ышанмаган кҽферлҽр: "Үлгҽннҽн 

соң терелү бар дисез, сезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн терелү кҿне кайчан була – 

безгҽ хҽбҽр итегез, ҽгҽр дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн булсагыз", – дип сорыйлар. 

36|49|Ул кҽферлҽр Аллаһудан һичнҽрсҽ кҿтмилҽр, мҽгҽр фҽрештҽнең һҽлак итҽ 

торган бер тавышын кҿтҽлҽр, ул тавыш аларны сату-алу эшлҽрендҽ 

кычкырышкан вакытларыңда аңсыздан тотар, ул тавыш Исрафил фҽрештҽнең 

ҽүвҽлге сур ҿрүедер. 

36|50|Аларны ул тавыш тотканда васыятьлҽрен ҽйтергҽ һҽм ҿй ҽһеллҽре янына 

кайтырга кадир булмаслар. 

36|51|Сурга икенче мҽртҽбҽ ҿрелгҽч, каберлҽреннҽн чыгып ашыга-ашыга 

Раббиларына барырлар. 

36|52|Кҽферлҽр каберлҽреннҽн кубарылып чыккач, безне йоклаган урыныбыздан 

кем кубарды диярлҽр. Шуннан соң икърар кылып ҽйтерлҽр: "Бу кҿн Раббыбыз 

вҽгъдҽ иткҽн кҿндер, вҽ пҽйгамбҽрлҽр дҽ безгҽ хак сүзлҽрне сҿйлҽгҽннҽр", 

– дип. 

36|53|Фҽкать сурның каты бер тавышы белҽн барча кешелҽр Безнең 

хозурымызга килеп җыелырлар. 

36|54|Бу кҿндҽ һичкемгҽ хаксыз золым итү булмас һҽм һичкем кылган эшлҽре 

ҿчен җҽза алмыйча да калмас. 

36|55|Ул кҿндҽ җҽннҽткҽ кергҽн мҿэминнҽр, шиксез, яхшы нигъмҽтлҽр белен 

лҽззҽтлҽнүчелҽрдер. 

36|56|Ул мҿэминнҽр вҽ хатыннары күлҽгҽлектҽ яхшы диваннарда утырып 

шатланып сҿйлҽшерлҽр. 

36|57|Аларга җҽннҽттҽ тҽмле җимешлҽр вҽ күңеллҽре телҽгҽн нҽрсҽлҽр 

бардыр. 

36|58|Аларга җҽннҽттҽ рҽхимле булган Аллаһудан сҽлам бүлҽге дҽ ирешер. 

36|59|Ий имансыз динсезлҽр, яки Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар, Коръҽн 

белҽн гамҽл кылучы мҿэминнҽрдҽн аерылыгыз! 



36|60|Ий Адҽм балалары, Мин сезгҽ ґҽһед кылмадыммы һҽм белдермҽдемме 

шайтанга гыйбадҽт кылмагыз, вҽ аның сүзе белҽн йҿрмҽгез, ҽлбҽттҽ, ул 

сезгҽ ачык дошмандыр. 

36|61|Сез Миңа гына гыйбадҽт кылыгыз, Миңа гына гыйбадҽт кылу һҽм Мин 

күрсҽткҽн юлдан гына бару – шулдыр туры юл", – дип ҽйтмҽдемме? 

36|62|Тҽхкыйк ул шайтан Сезлҽрдҽн бик күплҽрне адаштырды, аздырды шуны 

уйлап карамыйсызмы? 

36|63|Менҽ бу алдыгыздагы нҽрсҽ, егҽр иман китермҽсҽгез һҽм Аллаһуга 

итагать итмҽсҽгез сезгҽ шул булыр дип вҽгъдҽ ителгҽн җҽһҽннҽмдер. 

36|64|Дҿньяда имансыз, динсез булганыгыз ҿчен, бүген шул җҽһҽннҽмгҽ кереп 

аның каты ґҽзабын татыгыз! 

36|65|Мҽхшҽр кҿнендҽ кҽферлҽрнең вҽ монафикъларның авызларына мҿһер 

басарбыз вҽ эшлеген эшлҽрен кулларыннан сҿйлҽтербез вҽ аякларын шаһит 

итҽрбез. 

36|66|Ҽгҽр телҽсҽк, аларның күзлҽрен томалап сукыр кылыр идек, гадҽтлҽре 

буенча ашыгып юлга чыгарлар, лҽкин сукыр булулары сҽбҽпле юлны һич 

күрмҽслҽр. 

36|67|Ҽгер телҽсҽк торган яки йҿргҽн урыннарында аларның сурҽтлҽрен 

алыштырыр идек, кайтырга да вҽ китҽргҽ дҽ кадир булмаслар иде. 

36|68|Ҽгҽр берҽүгҽ озын гомер бирсҽк, алын, ҽгъзаларына зҽгыйфьлек 

бирҽбез. Шуны уйлап карамыйлармы? 

36|69|Без Мухҽммҽд г-мгҽ шигырь ҿйрҽтмҽдек һҽм аңа шагыйрь булу дҿрес тҽ 

түгел, мҽгҽр Безнең аңа ҿйрҽткҽнебез вҽгазь һҽм ачык мҽгънҽле Коръҽндер. 

36|70|Ул Коръҽн тере кешелҽрне Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытыр ҿчен һҽм аның 

белҽн гамҽл кылмаучы кҽферлҽргҽ җҽһҽннҽм ґҽзабын лязем итҽр ҿчен 

иңдерелде. 

36|71|Ул кҽферлҽр белмилҽрме тҽхкыйк Без аларга үз кодрҽтебез белҽн дүрт 

аяклы хайваннар халык кылдык, алар бу хайваннарга хуҗа булдылар. 

36|72|Вҽ ул хайваннардан файдаланырга ирекле кылдык, ул хайваннардан 

ҽйберлҽрен тҿяп үзлҽре дҽ утырып хезмҽт ҿчен файдалана торганнары да бар 

һҽм ул хайваннарның итлҽрен дҽ ашыйлар. 

36|73|Вҽ ул хайваннарда аларга тҿрле файдалар бар һҽм эчемлеклҽр дҽ бар. 

Шуларның барын да Аллаһ биргҽн дип Аллаһуга шҿкер итмилҽрме? 

36|74|Мҿшриклҽр, шаять безгҽ ярдҽм итҽрлҽр, дип, Аллаһудан башка Илаһҽлар 

ясап, аларга гыйбадҽт кылалар. 

36|75|Мҿшриклҽрнең ясаган сынымнары үзлҽре ҿчен хҽзерлҽгҽн гаскҽрлҽре 

булсалар да, аларга ярдҽм итҽргҽ кадир булмаслар. 

36|76|Ий Мухҽммҽд г-м, кҽферлҽрнең мҽгънҽсез яман сүзлҽре ҿчен 

хҽсрҽтлҽнмҽ! Без аларның күрсҽтеп эшлҽгҽн эшлҽрен дҽ һҽм яшереп эшлҽгҽн 

эшлҽрен дҽ белҽбез, тиешле җҽзасын бирербез. 

36|77|Ҽйҽ кеше белмиме, Безнең аны бер тамчы судан халык кылганыбызны, 

шуның соңында ул загыйфь кеше Безнең белҽн каты каршылашамы, 

үтергҽнебездҽн соң аны яңадан тергезергҽ кадир икҽнлегебезне инкяр итҽме? 

36|78|Үзенең бер тамчы судан халык кылынганлыгын онытып, кипкҽн сҿяк 

белҽн Безгҽ мисал итеп, бу сҿяк череп беткҽч, моны кем тергезҽ алыр, дип. 

36|79|Син аларга ҽйт: "Бу сҿякне ҽүвҽл мҽртҽбҽдҽ кем юктан бар кылган 

булса, шул зат тергезер, дип. Ул – Аллаһ барча мҽхлукның хҽлен белүче. 

36|80|Ул – Аллаһ сезнең ҿчен яшел агачта ут бар кылды, сез ул агачны 

сугып ут яндырасыз, яшел һҽм сулы агачтан ут чыгарган Аллаһ мҽетлҽрне 

тергезергҽ, ҽлбҽттҽ, кадирдер. 

36|81|Җир вҽ күклҽрне яраткан Аллаһ, кешелҽр кеби кечкенҽ нҽрсҽлҽрне 

халык кылырга кадир түгелме? Ҽлбҽттҽ кадир, вҽ Ул яратучы һҽм белүчедер. 

36|82|Аллаһ бер нҽрсҽнең бар булуын телҽсҽ, ул нҽрсҽгҽ фҽкать бар бул дип 

ҽйтер һҽм ул нҽрсҽ бар булыр. 



36|83|Барча нҽрсҽгҽ хуҗалык Аның кулында булган Аллаһ һҽр кимчелектҽн 

пакь, вҽ Аңа кайтарылырсыз. 

37|1|Гыйбадҽт кыла торган урыннарында саф-саф булып торган фҽрештҽлҽр 

белҽн 

37|2|вҽ кешелҽрне явызлыктан тыя торган намаз белҽн 

37|3|вҽ Аллаһ зекере Коръҽн белҽн ант итеп ҽйтҽмен. 

37|4|Ҽлбҽттҽ, сезнең Илаһҽгыз фҽкать бер Аллаһтыр. 

37|5|Ул – Аллаһ җир, күклҽр вҽ аларның арасында булган нҽрсҽлҽрнең һҽм 

мҽшрыйкъларның Раббысыдыр. 

37|6|Без дҿнья күген йолдызларның яктылыгы белҽн зиннҽтлҽдек. 

37|7|Вҽ ул күкне атылучы йолдызлар белҽн исламга һҿҗүм итүче шайтаннардан 

сакладык. 

37|8|Ул шайтаннар күккҽ менсҽлҽр дҽ, фҽрештҽлҽрнең язган сүзлҽрен ишетҽ 

алмаслар, ул шайтаннар күкнең һҽр тарафыннан ерак булсыннар ҿчен, 

йолдызлар белҽн атылырлар. 

37|9|Шулай булса да аларга ахирҽттҽ каты ґҽзаб булыр. 

37|10|Мҽгҽр бер шайтан фҽрештҽлҽрдҽн сүз урласа, ул шайтанны йолдызның 

бер якты очкыны һҽлак итҽр. 

37|11|Кҽферлҽрдҽн сора, алармы халык ителүдҽ куҽтлерҽк, яки Без халык 

иткҽн җир, күклҽр вҽ фҽрештҽлҽрме куҽтлерҽк тҿзелештҽ? Без Адҽмне кулга 

ябыша торган балчыктан халык кылдык, ничек Аллаһуга каршы сүз ҽйтҽ 

алалар? 

37|12|Бҽлки син Аллаһуның кодрҽтенҽ яки кҽферлҽрнең терелеп кабердҽн 

кубарылуны инкяр итүлҽренҽ гаеблҽнҽсеңдер? Бит алар синең "Җҽза алыр ҿчен 

кыямҽт кҿнне барча кеше терелҽчҽк", – дигҽн сүзеңне мҽсхҽрҽ итҽлҽр. 

37|13|Ҽгҽр аларга вҽгазь сҿйлҽнсҽ – һич вҽгазьлҽнмҽслҽр. 

37|14|Ҽгҽр бер могъҗиза күрсҽлҽр, аны мҽсхҽрҽлҽн кҿлҽлҽр. 

37|15|Бу без күргҽн нҽрсҽ могъҗиза түгел мҽгҽр ачык сихер, дилҽр. 

37|16|Янҽ кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Ҽйҽ без үлеп сҿяклҽребез дҽ череп туфрак 

булгач, яңадан терелеп кубарылырбызмы? 

37|17|Яки безнең ҽүвҽлдҽге бабаларыбыз да терелеп кубарылырлармы?" 

37|18|Син аларга ҽйт: "Ҽйе үзегез һҽм бабаларыгыз да хур вҽ мескен хҽлдҽ 

кубарылырсыз". 

37|19|Кешелҽрнең терелеп каберлҽреннҽн чыгулары фҽкать бер тавыш белҽн 

булыр, ул эшнең Аллаһуга һич авырлыгы юк, һҽм Аллаһу хозурына җыелгач, 

безгҽ ни булыр инде, дип кҿтҽрлҽр. 

37|20|Кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Бу җҽза кҿнедер бүген безгҽ хҽсрҽт вҽ 

һҽлакҽтлек, кылган явызлыгыбызның җҽзасын бүген күрҽбез". 

37|21|Фҽрештҽлҽр кҽферлҽргҽ ҽйтерлҽр: "Менҽ бу кҿн сез ышанмаган хак җҽза 

кҿнедер һҽм җҽһҽннҽмгҽ керҽсе кешелҽр җҽннҽткҽ керҽсе кешелҽрдҽн аерыласы 

кҿндер. 

37|22|(дҽвамы түбҽндҽрҽк) 

37|23|Залимнҽрне вҽ хатыннарын, вҽ дусларын һҽм Аллаһудан башка гыйбадҽт 

кылган сынымнарын кубарыгыз һҽм аларны ут юлына куыгыз! 

37|24|Вҽ аларны җҽһҽннҽм алдында туктатыгыз, чҿнки кылган эшлҽреннҽн, 

ҽлбҽттҽ, алардан сорау булыр: 

37|25|"Сезгҽ ни булды, дҿньядагы кеби бер-берегезгҽ ярдҽм итешмисез?" 

37|26|Бҽлки алар ул кҿндҽ ярдҽм итешүдҽн гаҗиз булып, хур булганнары 

хҽлдҽ Аллаһ ҽмеренҽ баш июче булырлар. 

37|27|Вҽ алар бер-берсен ґҽеплҽп шелтҽ кылырлар. 

37|28|Иярүчелҽр олугъларына ҽйтерлҽр: "Без хаклыктабыз дип, ант итеп, 

безне алдадыгыз, без сезгҽ иярдек". 

37|29|Олугълары ҽйтерлҽр: "Сез үзегез хак мҿэмин булмагансыз, ҽгҽр Коръҽн 

сүзлҽренҽ ышанган булсагыз, безгҽ иярмҽгҽн булыр идегез. 



37|30|Ихтыярда безнең сездҽн артыклыгыбыз юк иде, без сезне кҿчлҽп 

үзебезгҽ ияртмҽдек, бҽлки сез үз ихтыярыгыз илҽ азган кавем булгансыз". 

37|31|Барчасы бердҽн ҽйтерлҽр: – "Раббыбызның сезне ґҽзаб кылырмын дигҽн 

сүзе безгҽ лязем булды, инде без ул ґҽзабны бүген татучыбыз. 

37|32|Без, ҽлбҽттҽ, сезне хак юлдан аздырдык, чҿнки без үзебез азган 

идек, сез дҽ үз ихтыярыгыз белҽн безгҽ ияреп аздыгыз", – диярлҽр. 

37|33|Ул кҿндҽ олугълары да, иярүчелҽре дҽ ґҽзабта бергҽ булырлар, 

азгынлыкта бергҽ булганнары кеби. 

37|34|Без, ҽлбҽттҽ, кҽферлҽрне вҽ азганнарны ҿнҽ шулай җҽза кылачакбыз. 

37|35|Аларга дҿреслектҽ Аллаһудан башка Илаһҽ юк мҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ үзе 

генҽ дип ҽйтелсҽ, алар Аллаһны берлҽүдҽн тҽкҽбберлҽнҽлҽр. 

37|36|Вҽ ҽйтерлҽр: "Искедҽн бирле гыйбадҽт итеп килгҽн Илаһҽлҽребезне, 

бер җенлҽнгҽн шагыйрь сүзенҽ карап ташлыйкмы?" 

37|37|Ул Мухҽммҽд г-м хак булган Коръҽн белҽн килде, һҽм үзеннҽн ҽүвҽлге 

пҽйгамбҽрлҽргҽ ышанды. 

37|38|Ҽмма сез кҽферлҽр һҽм мҿшриклҽр кыямҽт кҿнне рҽнҗеткүче ґҽзабны 

татыячаксыз. 

37|39|Сез җҽзаланмассыз, мҽгҽр Аллаһуга каршы барып эшлҽгҽн гҿнаһларыгыз 

ҿчен җҽзаланырсыз. 

37|40|Мҽгҽр Аллаһуның ихлас колларына ґҽзаб булмас, җҽннҽт нигъмҽтлҽре 

булыр. 

37|41|Аларга җҽннҽттҽ телҽгҽннҽре чаклы һҽм алар телҽгҽн вакытта тҿрле 

ризык булыр. 

37|42|Ул ризыклар тҿрле җимешлҽрдер һҽм алар җҽннҽттҽ хҿрмҽтлелҽрдер. 

37|43|Нигъмҽтлҽр белҽн тулган җҽннҽтлҽрдҽ сыйланырлар. 

37|44|Яхшы диваннарга бер-берсенҽ каршы утырып рҽхҽтлҽнерлҽр. 

37|45|Хезмҽтчелҽр аларга савыт белҽн хҽмер китерерлҽр, ул хҽмер җҽннҽттҽ 

елга булып агар. 

37|46|Ул хҽмер сҿттҽн ак булып эчүчелҽргҽ лҽззҽтледер. 

37|47|Ул җҽннҽт хҽмерендҽ гакылны җибҽрмҽк вҽ башны авырттырмак юктыр, 

һҽм аны эчеп дҿньядагы кеби исермҽслҽр дҽ. 

37|48|Вҽ яннарында хатыннары булыр, алар күзлҽрен үз ирлҽреннҽн алмаслар, 

башкага карамаслар, ул хатыннарның күзлҽре зур һҽм матурдыр. 

37|49|Ул хатыннарның йҿзлҽре аклыкта тҽвҽ кошының йомыркасы кеби, анда аз 

гына сарылык булып иң матур тҿстер. 

37|50|Ул лҽззҽтле эчемлеклҽрне эчкҽндҽ ҽйлҽнеп бер – берсеннҽн 

сорашырлар. 

37|51|Алардан бер сҿйлҽүчесе ҽйтте: "Минем дҿньяда кабердҽн терелеп 

чыгуны инкяр итүче бер иптҽшем бар иде. 

37|52|Ул миңа ҽйтҽдер иде: "Ҽйҽ син кабердҽн терелеп чыгуга ышанасыңмы? 

37|53|Без үлеп сҿяклҽребез череп туфрак булгач, терелеп хисаб вҽ җҽза 

ителербезме?" – дип." 

37|54|Җҽннҽттҽге ҽлеге мҿэмин ҽйтер: "Ул терелеп кубарылуны инкяр итүче 

иптҽшемне җҽһҽннҽмнҽн күрсҽтимме? 

37|55|Һҽм җҽннҽттҽ булганы хҽлдҽ җҽһҽннҽмгҽ карап, ҽлеге иптҽшен ут 

уртасында күрер. 

37|56|Уттагы иптҽшенҽ кычкырып ҽйтер: "Валлаһи син мине ышанмаска ҿндҽп 

үзең кеби утка салырга якын булдың. 

37|57|Ҽгҽр Раббым миңа иманны ингам итмҽсҽ, ҽлбҽттҽ, сезнең белҽн бергҽ 

мҽңгегҽ утка салынган булыр идем". 

37|58|Мҿэминнҽр җҽннҽттҽ бер-берсенҽ ҽйтешерлҽр: "Без җҽннҽттҽ тагын 

үлмҽбезме? 

37|59|Дҿньядагы үлүебездҽн башка тагын үлмҽбезме һҽм утта ґҽзаб та 

ителмҽбезме? 



37|60|Ҽгҽр җҽннҽттҽ үлмҽсҽк һҽм ґҽзаб кылынмасак, бу эш, ҽлбҽттҽ, олугъ 

телҽккҽ вҽ зур бҽхеткҽ ирешмҽстер." 

37|61|Ҽнҽ шундый бҽхеткҽ ирешү ҿчен, гамҽл кылучылар, ҽлбҽттҽ, җҽннҽткҽ 

алып керҽ торган хҽерле эшлҽрне эшлҽсеннҽр вҽ изге гамҽллҽрне кылсыннар! 

37|62|Кеше ҿчен мҽңге торачак урын йҿзеннҽн, нигъмҽтлҽр белҽн тулган 

җҽннҽтлҽр яхшымы? Яки заккум агачы үсҽ торган җҽһҽннҽм яхшымы? 

37|63|Ул заккум агачының җҽһҽннҽм уты эчендҽ үскҽнлегенҽ һҽм җимеш 

биргҽнлегенҽ ышанмыйлар, ышанмаулары аларга ґҽзаб ҿстенҽ ґҽзаб булачак. 

Ул җимеш энҽле булып ашаганда тамакны ертыр, ачылыгы тамакны кҿйдерер. 

Ышанмаучыларга шул җимешне ашатырлар. 

37|64|Дҿреслектҽ ул агач җҽһҽннҽмнең тҿбеннҽн чыгып үсҽдер. 

37|65|Аның җимешлҽре кабахҽтлектҽ гүя шайтан башларыдыр. 

37|66|Имансызлар, ҽлбҽттҽ, ул агачның җимешен ашарлар, һҽм шул ачы җимеш 

белҽн корсакларын тутырачаклар. 

37|67|Соңра аларга эрен кушылган кайнар су эчерелер. 

37|68|Соңра аларның кайтарылмаклары җҽһҽннҽмгҽдер. 

37|69|Алар ата-бабаларының хак юлдан адашканлыкларын белделҽр, лҽкин 

белсҽлҽр дҽ хак динне кабул итмҽделҽр. 

37|70|Аларның адашканын белҽ торып аталарына ашыгып иярделҽр һҽм алар 

гыйбадҽт кылган сынымнарга гыйбадҽт кылдылар. 

37|71|Тҽхкыйк ҽүвҽлгелҽрнең дҽ күбрҽге адашкан иделҽр. 

37|72|Без аларга, ҽлбҽттҽ, җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы пҽйгамбҽрлҽр 

җибҽрдек. 

37|73|Күр! Куркытылып та пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотучыларның ахыры ничек 

булды, ҽлбҽттҽ, һҽлак булдылар. 

37|74|Мҽгҽр Аллаһуның ихласлы коллары ґҽзабтан котылдылар. 

37|75|Нух г-м кавеменең иманга килүеннҽн ҿмет кисеп: "Йҽ Рабби, ярдҽм 

бир", – дип, Безгҽ дога кылды, ни хуш доганы кабул итүчелҽрдҽнбез. 

37|76|Нухны вҽ аңа ияргҽн мҿселман җҽмҽгатьне кҽферлҽрнең золымыннан һҽм 

Туфан суына батып һҽлак булудан коткардык. 

37|77|Вҽ Нухның балаларын кыямҽткҽ чаклы калдырдык, дҿньядагы барча кеше 

аның нҽселеннҽндер. 

37|78|Без Нух ҿчен аңардан соң килгҽн пҽйгамбҽрлҽрдҽ яхшы исем калдырдык, 

һҽр ышанучы аны мактап сҿйлҽр. 

37|79|Барча гамҽлдҽ ул Нухка кеше, җен, вҽ фҽрештҽлҽр сҽлам ҽйтерлҽр. 

37|80|Без, ҽлбҽттҽ, яхшыларга ҽнҽ шулай изге җҽза бирҽбез. 

37|81|Ул Нух Безнең хак мҿэмин колларыбыздандыр. 

37|82|Соңра аның имансыз кавемен суга батырып һҽлак иттек. 

37|83|Диннең асылында Нух г-мгҽ иярүчелҽрнең берсе Ибраһим г-мдер, гҽрчҽ 

аралары ике мең алты йҿз кырык ел булса да. 

37|84|Ул Ибраһим Раббысына ширектҽн вҽ шиктҽн пакь күңел белҽн килде. 

37|85|Атасына вҽ кавеменҽ ҽйтте: "Аллаһны ташлап нҽрсҽгҽ гыйбадҽт 

кыласыз. 

37|86|Ялганнарның иң кабахҽтен кылганыгыз хҽлдҽ Аллаһудан башка нҽрсҽне 

Аллаһ дияргҽ телисез. 

37|87|Һичнҽрсҽгҽ ярамаган нҽрсҽлҽргҽ гыйбадҽт кыласыз да бит, барча 

галҽмне тҽрбия итүче Аллаһ хакында нҽрсҽ уйлыйсыз? Ул – Аллаһ сезне хҿкем 

итмҽс һҽм ґҽзаб кылмас, дип уйлыйсызмы? Бу кавем йолдызларга табыныр 

иделҽр, бҽйрҽм кҿннҽрендҽ корбан чалып, корбаннарын сынымнары алдына 

куеп, үзлҽре кырга бҽйрҽм итҽргҽ чыга торган булганнар, шул бҽйрҽм итҽ 

торган урыннарына Ибраһим г-мне дҽ чакырдылар. 

37|88|Ибраһим башын күтҽреп йолдызларга карады. 

37|89|Һҽм ҽйтте: "Мин чирлим, миндҽ тагун чире булса кирҽк, бара алмыйм". 



37|90|Һҽм алар Ибраһимнең чире йокмасын дип, аны калдырып бар да кырга 

киттелҽр. 

37|91|Ибраһим яшеренеп сынымнар янына керде, алларындагы корбаннарны 

күргҽч, сынымнарга ник ашамыйсыз диде. 

37|92|Сезгҽ ни булды – сҿйлҽмисез, миңа җавап бирмисез? 

37|93|Соңра сынымнарын балта белҽн бик каты җимерергҽ тотынды, чҿнки 

башта – сынымнарыгызны валлаһи ватачакмын, дигҽн иде. 

37|94|Ибраһимнең сынымнарын ватканын ишетеп мҿшриклҽр йҿгереп килделҽр, 

һҽм без гыйбадҽт кыла торган сынымнарыбызны ник җимердең диделҽр. 

37|95|Ибраһим ҽйтте: "Үзегез агачтан, таштан юнып ясаган нҽрсҽлҽргҽ 

гыйбадҽт кыласызмы? 

37|96|Бит үзегезне дҽ вҽ сез сыным ясаган агач, ташларны да Аллаһ юктан 

бар кылды." 

37|97|Хакка каршы ачулары килеп, Намрут патша вҽ аның олугълары ҽйттелҽр: 

"Таштан зур бина ясагыз, аннары эченҽ утын тутырып яндырыгыз, кайчан 

ялкынланып янарга тотынса, ялкын эченҽ Ибраһимне атыгыз", – дип. 

37|98|Алар Ибраһимгҽ явызлыкны кылырга телҽделҽр, һҽм Без аларның мҽкерен 

буш кылып үзлҽрен хур иттек, утны Ибраһимгҽ салкын итеп, пҽйгамбҽрлегенҽ 

дҽлил кылдык. Бабил шҽһҽреңдҽ Ибраһимгҽ эш калмады. Аллаһ хҿкемнҽрен 

ирештерде, могъҗизалар күрсҽтте, инде аңа күчеп китү лязем булды. 

37|99|Вҽ ул ҽйтте: "Раббым ҽмер иткҽн урынга күчеп китҽмен, ҽлбҽттҽ, 

Раббым мине барасы җиремҽ җиткерер. Ибраһим һҽм хатыны картайганнар, 

балалары юк иде. Шул сҽбҽпле карт кҿннҽрендҽ булса да Ибраһим Аллаһудан 

бала сорады. 

37|100|Ий Раббым миңа бер изге ир бала биргел, миңа ярдҽмче булсын! 

37|101|Без Ибраһимгҽ бер ир бала белҽн шатлык хҽбҽрен бирдек, ул бала 

кечкенҽ чагында галим, олугъ хҽлендҽ йомшак күңелледер. 

37|102|Ул бала җиде яшенҽ җитеп атасы илҽ йҿри башлагач, Ибраһим ҽйтте: 

"Ий угълым, мин тҿшемдҽ Аллаһ тарафыннан сине корбан итеп чалырга 

боерыламын, уйлап күр бу эшкҽ ничек карыйсың? Угълы Исмагыйл ҽйтте: "Ий 

атам, ни белҽн боерылган булсаң, шуны эшлҽ, мин Аллаһ хҿкеменҽ ризамын, 

бу эштҽ мине, Аллаһ телҽсҽ, сабыр итүчелҽрдҽн табарсың", – дип. 

37|103|Безнең ҽмерне икесе дҽ риза булып кабул иттелҽр һҽм Исмагыйлне яны 

белҽн яткызды. 

37|104|Кулына пычак алуга Без кычкырдык: "Ий Ибраһим, 

37|105|тҿшеңдҽ күргҽн Безнең ҽмерне тҽсъдыйк кылдың, үтҽгҽн хҿкемендҽ 

булдың". Ҽнҽ шулай үзебезгҽ итагать иткҽн яхшы мҿэминнҽрне изге җҽзалар 

белҽн нигъмҽтлибез. 

37|106|Аллаһуның изге балаңны корбан итеп чал дигҽн ҽмере, ҽлбҽттҽ, зур 

һҽм авыр сынаудыр. 

37|107|Без аңа Исмагыйл урынына корбан итеп бугазлар ҿчен җҽннҽтҽн бер 

зур тҽкҽ бирдек. 

37|108|Яхшылыгы белҽн искҽ алу ҿчен дҿньяга соңыннан килгҽннҽргҽ 

Ибраһимнең яхшы ҽсҽрлҽрен калдырдык. 

37|109|Ул Ибраһимгҽ барча галҽм сҽлам ҽйтер. 

37|110|Яхшы эшлҽрне кылучыга Без шулай изгелек итҽбез. 

37|111|Ибраһим Безнең хак мҿэмин колларыбыздандыр. 

37|112|Дҽхи Исхакны бирҽчҽгебез белҽн шатлыклы хҽбҽр бирдек, ул Исхак 

изгелҽрдҽн вҽ пҽйгамбҽрлҽрдҽн булды. 

37|113|Ибраһимгҽ вҽ Исхакка эшлҽрендҽ вҽ нҽселлҽрендҽ бҽрҽкҽт бирдек, вҽ 

аларның нҽселеннҽн килгҽн кешелҽрнең бҽгъзелҽре кҿферлек вҽ бозыклык 

белҽн үзлҽренҽ ачык золым итүчелҽрдер. 

37|114|Тҽхкыйк Муса илҽ Һарунга пҽйгамбҽрлек биреп нигъмҽтлҽндердек. 



37|115|Аларны вҽ кавемнҽрен зур бҽладҽн коткардык, ягъни Фиргауннең 

золымыннан вҽ суга батудан коткардык. 

37|116|Без аларга ярдҽм бирдек һҽм дошманнарын җиңделҽр. 

37|117|Вҽ Без аларга һҽрнҽрсҽне бҽян кылып бетергҽн Тҽүратны бирдек. 

37|118|Вҽ аларны туры юлга күндердек. 

37|119|Вҽ соңыннан килгҽннҽргҽ Муса илҽ Һарунны яхшылык белҽн искҽ алуны 

калдырдык. 

37|120|Яхшылык илҽ искҽ алулары Муса илҽ Һарунга сҽлам булсын 

димҽклҽредер. 

37|121|Тҽхкыйк Без гҿнаһтан сакланып яхшылык кылучыларга изгелек итҽбез. 

37|122|Дҿреслектҽ алар Безнең хак мҿэмин колларыбыздан иделҽр. 

37|123|Вҽ Ильяс та Аллаһ тарафыннан җибҽрелгҽн пҽйгамбҽрлҽрдҽндер. 

37|124|Кавеменҽ: "Аллаһудан курыкмыйсызмы, Аңа гыйбадҽт кылмыйсыз" – 

диде. 

37|125|Сезне вҽ һҽрнҽрсҽне күркҽм сурҽттҽ халык кылучы Аллаһуны куеп, 

бҽгел исемле сынымга табынасызмы? 

37|126|Ул – Аллаһ сезнең Раббыгыз вҽ ҽүвҽлге бабаларыгызның Раббысыдыр. 

37|127|Алар Ильясны ялганга тоттылар, үзлҽре вҽ сынымнары җыелып утта 

булырлар. 

37|128|Мҽгҽр Аллаһуның ихласлы коллары утка кермҽслҽр. 

37|129|Без Ильяска соңыннан килгҽннҽрнең теллҽрендҽ яхшы сүз калдырдык. 

37|130|Ул сүз Ильяска сҽлам булсын димҽклҽредер. 

37|131|Гҿнаһтан сакланып изге гамҽллҽр кылучыларга ҽнҽ шулай изгелек 

итҽбез. 

37|132|Дҿреслектҽ Ильяс Безнең хак мҿэмин колларыбыздан иде. 

37|133|Вҽ Лут г-мдҽ Аллаһ тарафыннан җибҽрелгҽн пҽйгамбҽрлҽрдҽндер. 

37|134|Без аны вҽ кавемен ґҽзабтан коткардык. 

37|135|Мҽгҽр аның хатынын ґҽзабта кылучылардан кылдык. 

37|136|Соңра калганнарын барчасын һҽлак иттек. 

37|137|Ий кҽферлҽр, кҿндез ул тарафтан үткҽнегездҽ аларның һҽлак булган 

урынын күрерсез. 

37|138|Һҽм кич белҽн үткҽндҽ дҽ күрерсез! Аларның хҽлен күргҽч, уйлап 

фикерлҽп карамыйсызмы? 

37|139|Вҽ Йунүс та Безнең җибҽргҽн пҽйгамбҽлҽребездҽндер. 

37|140|Йунүс иман китермҽгҽн кавемен ташлап, кешелҽр белҽн тулган зур 

кҿймҽгҽ керде. 

37|141|Кҿймҽ кузгалмады, шул сҽбҽпле кҿймҽдҽге кешелҽр, арабызда качкан 

кеше бардыр, дип, шҿбаґҽ салдылар, һҽм шҿбаґҽ Йунүска чыгып, аны диңгезгҽ 

ташладылар. 

37|142|Аны дҽрхҽл бер зур балык йотты, вҽ ул Аллаһ рҿхсҽтеннҽн башка 

кавемен ташлап киткҽне ҿчен үзен үзе шелтҽлидер. 

37|143|Ҽгҽр Йунүс "Һич юктыр Илаһҽ, мҽгҽр Син генҽ йҽ Рабби, мин Сине һҽр 

кимчелектҽн пакьсең дип белҽм, мин, ҽлбҽттҽ, Синең рҿхсҽтеңнҽн башка 

китеп, үземҽ золым итүчелҽрдҽн булдым", – дип ҽйтмҽсҽ иде. 

37|144|Ҽлбҽттҽ, ул балык карынында кешелҽр терелеп каберлҽреннҽн 

кубарылган кҿнгҽ чаклы торыр иде. 

37|145|Без аны берникадҽр вакыт балык карнында торганнан соң сырхау 

булганы хҽлдҽ корыга чыгарып ташладык, ягъни Аллаһ ҽмере белҽн балык 

Йунүсны су читенҽ, корыга чыгарып куйды. 

37|146|Вҽ аның янында киң яфраклы агач үстердек, ул агач аңа кояштан 

күлҽгҽ булды һҽм ул агач янына чебен, черки, кигҽвен кебилҽр килмҽделҽр, 

чҿнки аның тҽне җҽрҽхҽтлҽнгҽн иде. Ул шул урында берничҽ кҿн торып 

Аллаһның рҽхмҽте белҽн бик тиз сҽламҽтлҽнде. 



37|147|Без аны йҿз меңле яки йҿз меңнҽн артыграк кешеле шҽһҽргҽ пҽйгамбҽр 

итеп җибҽргҽн идек, балык карыныннан чыккач та шул шҽһҽргҽ җибҽрдек. 

37|148|Һҽм бу юлы һҽммҽсе иман китерделҽр, вҽ Без дҽ аларны билгелҽнгҽн 

ҽҗҽллҽренҽ чаклы малларыннан файдаландырдык, тыныч яшҽттек. 

37|149|Син алардан сорап кара: "Ҽйҽ кызлар Аллаһуның баласы булып, ирлҽр 

ул мҿшриклҽрнең балаларымы?" 

37|150|Яки Без фҽрештҽлҽрне кызлар итеп халык кылганыбызны алар күреп 

тордылармы? 

37|151|Ҽгаһ булыгыз алар ялганчы булганлыкларыннан. 

37|152|Аллаһуның баласы бар дип ҽйтҽлҽр, тҽхкыйк алар ул сүзлҽрендҽ 

ялганчылардыр. 

37|153|Ий мҿшриклҽр, сез Аллаһ ир балаларны куеп кыз балаларны үзенҽ 

ихтыяр итте дисезме? 

37|154|Сезгҽ ни булды, һич гакылга сыймый торган нҽрсҽне хҿкем итҽсез. 

37|155|Аз гына булса да уйлап фикерлҽп карамыйсызмы? 

37|156|Яки Аллаһуның баласы барлыгына сезнең ачык бер дҽлилегез бармы? 

37|157|Китабыгызны китерегез, укып карыйк, ҽгҽр Аллаһуның баласы бар 

дигҽн сүзегез дҿрес булса. 

37|158|Мҿшриклҽр Аллаһ белҽн фҽрештҽлҽр арасында нҽсеп кылдылар. 

Аллаһуның кызлары дип ҽйтелгҽн фҽрештҽлҽр белделҽр, ул сүзне ҽйткҽн 

мҿшриклҽрнең җҽһҽннҽмгҽ кереп ґҽзаб кылыначакларын. 

37|159|Аллаһ мҿшриклҽр ифтира кылган баладан пакьтер. 

37|160|Мҽгҽр Аллаһуның ихласлы коллары Аллаһуга ялганны ифтира кылмаслар, 

алар ґҽзабдан ераклардыр. 

37|161|"Сез мҿшриклҽр вҽ гыйбадҽт кылган сынымнарыгыз, 

37|162|сез кешелҽрне имансыз, динсез итҽ алмассыз, 

37|163|мҽгҽр җҽһҽннҽмгҽ салыначак кешелҽрне үзегезгҽ ияртеп аздырырсыз". 

37|164|Җҽбраил фҽрештҽ ҽйтте: "Безнең арабызда фҽрештҽлҽрнең һҽрберсенҽ 

билгелҽнгҽн гыйбадҽт урыны бардыр. 

37|165|Вҽ без гыйбадҽттҽ, ҽлбҽттҽ, саф-саф булып торабыз. 

37|166|Вҽ без Аллаһу тҽгалҽгҽ даим тҽсбихлҽр ҽйтҽбез. 

37|167|Гҽрчҽ мҿшриклҽр ҽйтсҽлҽр дҽ: 

37|168|"Ҽгҽр ҽүвҽлге ҿммҽтлҽргҽ иңгҽн китап кеби безгҽ дҽ бер китап иңгҽн 

булса, 

37|169|Без, ҽлбҽттҽ, Аллаһуның ихласлы колларыннан булыр идек", – дип. 

37|170|Алар ҽйткҽнчҽ Коръҽн килгҽн иде, аны инкяр иттелҽр, эшлҽренең 

ахыры ничек булачагын тиздҽн белерлҽр. 

37|171|Тҽхкыйк пҽйгамбҽр булган колларыбызга ярдҽм бирҽчҽкбез, дигҽн 

вҽгъдҽбез булып үтте. 

37|172|Алар, ҽлбҽттҽ, ярдҽм бирелмеш булырлар. 

37|173|Дҽхи мҿэминнҽр Безнең гаскҽрлҽребездер, алар, ҽлбҽттҽ, дошманнарын 

җиңҽрлҽр. 

37|174|Ий Мухҽммҽд г-м, син алардан вҽгъдҽ иткҽн кҿнебез җиткҽнче, 

алардан кисел! 

37|175|Аларга ирешҽчҽк мҽшҽкатьлҽрне үзлҽренҽ күрсҽт! Тиздҽн күрерлҽр 

мҿэминнҽргҽ нигъмҽт, кҽферлҽргҽ ґҽзаб хҽзерлҽнгҽнлеген. 

37|176|Ҽйҽ алар ахмаклык белҽн Безнең ґҽзабыбызның тиз килүен телилҽрме? 

37|177|Ҽгҽр Безнең ґҽзабыбыз ул кавемгҽ иңсҽ, куркытып та курыкмаган 

кавемнең таңы нинди яман таң булыр. 

37|178|Вҽгъдҽ кҿненҽ чаклы алардан кисел! 

37|179|Син аларга җҽзаны күрсҽт, хаклык кайда икҽнен тиздҽн күрерлҽр! 

37|180|Барча кимчелектҽн пакь булган синең Раббың, ҿстенлек һҽм кодрҽт 

Раббысыдыр, Ул мҿшриклҽр сыйфатлаган нҽрсҽлҽрдҽн пакьтер. 

37|181|Вҽ барча пҽйгамбҽрлҽргҽ Аллаһуның сҽламе булсын! 



37|182|Вҽ барча галҽмне тҽрбия итүче Аллаһуга мактау булсын! 

38|1|Сад. Зекер, вҽгазь, хикмҽт иясе булган Коръҽн белҽн ант итеп 

ҽйтҽмен. 

38|2|Бҽлки кҽферлҽр хаклыктан каты тҽкҽбберлҽнмҽктҽлҽр һҽм Аллаһуга вҽ 

рҽсүленҽ каты каршылык кылмакталар. 

38|3|Үткҽн ҿммҽтлҽрдҽн күпме ҿммҽтне Без һҽлак иттек, алар исҽ һҽлакҽт 

килгҽндҽ кычкырдылар, ялвардылар, аларга ошбу вакыт котылмак, качмак 

вакыты түгелдер диелде. 

38|4|Кҽферлҽр үзлҽренең арасына Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы пҽйгамбҽр 

килүгҽ ґҽҗҽблҽнделҽр һҽр кҽферлҽр ҽйттелҽр: "Ошбу мин пҽйгамбҽр дигҽн 

Мухҽммҽд г-м бик ялганчы вҽ сихерче бер кешедер. 

38|5|Ул безнең күп Илаһҽлҽребезне бетереп, бер генҽ Аллаһуга гыйбадҽт 

кылырга ҽмер итҽме? Аның бу эше шиксез ґҽҗҽб эштер." 

38|6|Бер кҿн кураеш олугълары Ҽбү Талипка килеп, кардҽшеңнең угълы 

Мухҽммҽд белҽн безнең арабызны аер, ул безнең Илаһҽлҽребезне юкка 

чыгарадыр, диделҽр. Ҽбү Талип Мухҽммҽдне чакырып, син аларның Илаһҽлҽренҽ 

тимҽ, алар сиңа тимҽслҽр, диде. Мухҽммҽд г-м: "Ҽгҽр иман китереп Аллаһ 

бер генҽ дип ҽйтсҽлҽр тимҽмен", – диде. Соңра мҿшриклҽр Ҽбү Талип яныннан 

чыгып ҽйттелҽр: "Барыгыз, үзегезнең Илаһҽлҽрегезнең гыйбадҽтенҽ сабыр 

итегез, Мухҽммҽднең Аллаһуны берлҽгез дигҽн сүзе безгҽ бер бҽладер, аннан 

котылмак юктыр". 

38|7|Без Мухҽммҽд ҽйткҽн сүзлҽрне иң ахыргы ҿммҽт булган Гыйса ҿммҽтендҽ 

дҽ ишетмҽдек, Аллаһ ялгыз, бер генҽ дигҽн сүзе ялгандыр. 

38|8|Безнең арабызда фҽкыйрь вҽ ятим булган Мухҽммҽдкҽ Коръҽн иңҽме соң? 

Ихтималы да юк диделҽр. Аллаһ ҽйтте: "Бҽлки алар Минем Коръҽнем хакында 

шиктҽлҽрдер, чҿнки алар Мухҽммҽднең пҽйгамбҽрлегенҽ ышанмыйлар. Бҽлки 

алар минем ґҽзабымны татыганнары юк ҽле. 

38|9|Яки Раббыңның рҽхмҽт хҽзинҽлҽре аларның кулындамы? Пҽйгамбҽрлекне вҽ 

байлыкны үзлҽре телҽгҽн кешегҽ бирер иделҽр, бҽлки Ул – Аллаһ газиздер, 

һичкем Аны җиңҽ алмас, вҽ бирүчедер, үзе телҽгҽн бҽндҽсенҽ бирер. 

38|10|Яки җир, күклҽргҽ һҽм араларында булган нҽрсҽлҽргҽ патшалык алар 

кулындамы? Тҿрле сҽбҽплҽр белҽн күккҽ менсҽлҽр дҽ, җиргҽ вҽ күклҽргҽ хуҗа 

булсыннар! 

38|11|Аллаһуга вҽ пҽйгамбҽргҽ каршы сҿйлҽүчелҽр, Исламга каршы сугышучы 

таифҽдҽн бер хурлыкка тҿшкҽн түбҽн кавемдер. 

38|12|Болардан элек Нух вҽ Гад кавеме үзлҽренең пҽйгамбҽрлҽрен ялганга 

тоттылар, Фиргаун үзенҽ охшамаган кешелҽрне тактага кадаклар белҽн 

кадаклап үтерер иде. 

38|13|Сҽмуд, Лут вҽ Ҽйкҽ кавеме пҽйгамбҽрлҽрен ялганга тоттылар, алар 

пҽйгамбҽрлҽре белҽн сугышучы кҽфер гаскҽре иделҽр. 

38|14|Ул кавемнҽрнең һҽр барчалары да пҽйгамбҽрлҽрен ялганга тотканнары 

ҿчен, дҿньяда ук ґҽзабыбыз аларга лязем булды. 

38|15|Коръҽнгҽ ышанмаучылар кҿтмҽслҽр, мҽгҽр фҽрештҽнең бер кычкырганын 

кҿтҽрлҽр, ул тавышның вакыты җиткҽч, һич тҽ кичектерү булмас. 

38|16|Мҽккҽ мҿшриклҽре мҽсхҽрҽ кылып ҽйттелҽр: "Ий Раббыбыз, безгҽ вҽгъдҽ 

иткҽн ґҽзабыбыздан ҿлешебезне кыямҽттҽн элек хҽзер үк бир дип. 

38|17|Ий Мухҽммҽд г-м, аларның үз зарарларына сҿйлҽгҽн сүзлҽренҽ сабыр 

ит! Безнең колыбыз Даудны сҿйлҽ, ул гыйбадҽттҽ куҽт иясе иде, кҿн аша 

рузҽ тотып гыйбадҽт кылыр иде, вҽ һҽр мҽкруһ эшлҽрдҽн тҽүбҽ итеп Аллаһуга 

кайтучыдыр. 

38|18|Без Дауд пҽйгамбҽргҽ зекердҽ тауларны иярттек, аның белҽн бергҽ 

иртҽ вҽ кич тҽсбих ҽйтерлҽр иде. 

38|19|Вҽ кошларны да зекердҽ аңа иярттек, һҽммҽсе аның янына җыелып 

тҽсбих ҽйтерлҽр иде. 



38|20|Без аның хакимиятен гаскҽр вҽ сакчылар белҽн куҽтлҽдек, вҽ шҽригать 

хҿкемнҽрен бирдек, һҽм сүздҽ ачык сҿйлҽүне, ягъни батылдан аралап хак 

сүзне сҿйлҽүне бирдек. 

38|21|Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа ике вҽгъдҽченең Дауд янына хҿкем иттерергҽ 

килгҽн хҽбҽрлҽре ирештеме? (Дауд г-мнең туксан тугыз хатыны бар иде, 

шуның ҿстенҽ бер кешенең ахыргы хатынын талҽп итмҽктҽ иде. Даудны тҽнбиһ 

итмҽк ҿчен кеше сурҽтендҽ ике фҽрештҽ килделҽр). Алар килеп михрабтан 

мҽсҗиднең эченҽ үттелҽр. 

38|22|Алар кеше сурҽтендҽ Дауд янына кергҽч, Дауд бу кешелҽр кайдан 

керделҽр дип куркып калды, чҿнки ишеклҽрдҽ кҿчле сакчылар бар иде. Кеше 

сурҽтендҽге фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Син бездҽн курыкма, без ике 

дҽгъвҽчелҽрбез, беребез икенчебезгҽ золым итмештер, арабызны хаклык белҽн 

хҿкем ит, безгҽ золым итмҽ, һҽм бу эшебездҽ безне туры юлга сал! 

38|23|Аларның берсе ҽйтте: "Менҽ бу иптҽшем диндҽ минем кардҽшемдер, аның 

туксан тугыз сарыгы бар, минем исҽ бер генҽ сарыгым бар, шул бер 

сарыгыңны миңа бир, дип, минем белҽн низагъ кыла, вҽ сүзендҽ мине җиңде, 

минем ни ҽйтергҽ дҽ хҽлем калмады", – дип. 

38|24|Дауд ҽйтте: "Туксан тугыз сарыгы була торып синең бер сарыгыңны 

сорап сиңа золым иткҽн. Уртаклык илҽ эш кылучылардан, ҽлбҽттҽ, бер-

берсенҽ золым итҽрлҽр, мҽгҽр иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽр 

золым итмҽслҽр, лҽкин андый кешелҽр аздыр". Фҽрештҽлҽр бу сүзлҽрне 

ишеткҽч Дауд үз зарарына хҿкем итте, дип күккҽ аштылар. Дауд эшне аңлады 

бу ике фҽрештҽнең аны сынар ҿчен һҽм тҽнбиһ итҽр ҿчен килгҽннҽрен белде, 

Раббысыннан гафу сорады, вҽ сҽҗдҽгҽ китте һҽм тҽүбҽ итте. 

38|25|Ярлыканырга телҽгҽн хатасын гафу иттек, вҽ кыямҽт кҿнендҽ Безгҽ 

якын булу һҽм аңа күркҽм урын бардыр. 

38|26|Ий Дауд, Без сине җир ҿстендҽ хҽлифҽ кылдык, кешелҽр арасында 

хаклык илҽ хҿкем ит, нҽфес һаваңа иярмҽ, ҽгҽр иярсҽң ул нҽфес сине Аллаһ 

юлыннан адаштырыр. Бит Аллаһ юлыннан адашканнаргадыр каты ґҽзаб, кыямҽт 

кҿнне булачак хисапны онытып, фарыз, ваҗеб гамҽллҽрне калдырып, хҽрам 

эшлҽрне эшлҽгҽннҽре ҿчен. 

38|27|Без җирне вҽ күклҽрне вҽ араларында булган нҽрсҽлҽрне файдасыз, 

хикмҽтсез яратмадык, хикмҽтсез яратылган дип уйлау кҽферлҽрнең эшедер, 

кҽферлҽргҽ ни үкенеч вҽ һҽлакҽтлек утка керүлҽре сҽбҽпле. 

38|28|Ҽйҽ Без иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽрне, җир ҿстендҽ 

тҿрле бозыклык кылучы фасыйклар белҽн бертигез кылырбызмы? Яки гҿнаһтан 

сакланучы тҽкъва мҿэминнҽрне, гҿнаһка чумган залимнҽр белҽн бертигез 

кылырбызмы? Ҽлбҽттҽ, тигез кылмабыз, аерырбыз. 

38|29|Без сиңа иңдергҽн китап күп файдалы вҽ бҽрҽкҽтледер, аятьлҽрен 

уйлап фикерлҽп аңласыннар ҿчен һҽм гакыл иялҽре вҽгазьлҽнсеннҽр ҿчен 

иңдердек. 

38|30|Вҽ Без Даудка Сҿлҽйманны һибҽ кылдык, нинди хуш бҽндҽдер ул 

Сҿлҽйман, ул һҽрвакыт тҽүбҽ тҽсбих белҽн Аллаһуга кайтучыдыр. 

38|31|Икенде намазына хҽтле Сҿлҽйманга Аллаһның рҽхмҽтеннҽн гаептҽн атлар 

бирелде, ул атлар бик җиңел, бик тиз йҿрүче һҽм күренештҽ бик тҽ матур 

атлардыр. Сҿлҽйман атларның матурлыгына мҽхҽббҽт итеп, аларны уйнату илҽ 

мҽшгуль булды, хҽтта икенде намазын онытып кичектерде. 

38|32|Сҿлҽйман үкенеп ҽйтте: "Мин атлар мҽхҽббҽтенҽ авышып, Раббымның 

зекере булган намазны кичектердем, хҽтта кояш баеды, 

38|33|ул атларны миңа китерегез", – диде, атларны китергҽч, Сҿлҽйман 

муеннарыннан һҽм аякларыннан сыйпады. 

38|34|Тҽхкыйк Без Сҿлҽйманны патшалыгын алмак белҽн бҽлалҽндердек, чҿнки 

аның патшалыгы йҿзегендҽ иде, бер кич нҽзеген хатыны янына калдырып 

киттек тҽ, Сҿлҽйман сурҽтендҽ бер җен йҿзекне алып китте, шуның белҽн 



Сҿлҽйманның кулыннан патшалык китте. Вҽ Без аның курсисенҽ бер гҽүдҽне 

яки ҽлеге йҿзекне алган җенне утырттык, соңра Сҿлҽйман тҽүбҽ итте, 

Аллаһуга кайтты. Ягъни йҿзекне кулга тҿшереп яңадан патша булды. 

38|35|Ҽйтте: "Ий Раббым, мине ярлыкагыл, вҽ миннҽн соң һичкемгҽ лаек 

булмаган олугъ патшалыкны миңа биргел, тҽхкыйк Син һҽрнҽрсҽне һибҽ кылып 

бирүчесең. 

38|36|Сҿлҽйманга җилне ирекле кылдык, ул җил аның боерыгы белҽн телҽгҽн 

җиргҽ йомшак кына барыр иде. 

38|37|Дҽхи диңгез тҿбенҽ тҿшеп энҗе-мҽрҗҽн ташларын чыгара торган 

җеннҽрне вҽ бҿек биналар ясый торган җеннҽрне аңа буйсындырдык. 

38|38|Башка шайтаннарны кешелҽргҽ зарарлары тимҽсен ҿчен, бер урынга җыеп 

кулларын муеннарына богауладылар. 

38|39|Ий Сҿлҽйман, бу ҽйтелгҽн нҽрсҽлҽр сиңа биргҽн нҽрсҽлҽребездер, 

телҽгҽн кешеңҽ телҽгҽн нҽрсҽңне бир, яки һичнҽрсҽ бирмичҽ үзеңдҽ сакла, 

ул нҽрсҽлҽрдҽ сиңа хисап юктыр. 

38|40|Дҽхи ул Сҿлҽйманга хозурыбызда Безгҽ якын булу һҽм кайта торган 

күркҽм урын бардыр. 

38|41|Янҽ колыбыз Ҽйүб пҽйгамбҽрне сҿйлҽ, Ҽйүб Раббысына дога илҽ 

мҿрҽҗҽгать итте: "Ий Раббым, мине шайтан авырлык вҽ каты мҽшҽкать илҽ 

тотты, малымны вҽ балаларымны һҽлак итте." Ҽйүб күп еллар сырхау булды, 

һич нҽрсҽсе калмады, ул һаман сабыр итте зекердҽн туктамады. 

38|42|"Ий Ҽйүб, аягың илҽ җиргҽ тип" – дип ҽйтелде, типкҽннҽн соң салкын 

чишмҽ, юынырга кайнар чишмҽ чыкты. Кайнар чишмҽдҽ юынды вҽ салкын 

чишмҽдҽн эчте, шунда ук сҽламҽтлҽнеп ҽүвҽлге куҽтен тапты. 

38|43|Вҽ Без Ҽйүбкҽ балаларын ике ҿлеш арттырып бирдек, Бездҽн аңа рҽхмҽт 

булсын ҿчен вҽ гакыллы кешелҽргҽ вҽгазь булсын ҿчен. 

38|44|Ий Ҽйүб, бер уч салам алып хатыныңа сук, Аллаһ исеме илҽ ҽйткҽн 

антыңны үтҽмичҽ гҿнаһлы булып калма. "Сырхау вакытында үзен караучы 

Рҽхимҽ исемле хатыны хакында хаталык белҽн, бозык эшне эшлҽүче дип зан 

кылып валлаһи, терелсҽм сиңа йҿз мҽртҽбҽ сугармын, дип ант иткҽн иде. 

Соңра Рҽхимҽнең бозык эше юклыгы мҽгълум булгач, шул бер уч салам белҽн 

сугу, йҿз мҽртҽбҽ суккан хҿкемендҽ булды". Без Ҽнүбне бҽла-казага вҽ 

сырхауга сабыр итүче таптык. Ул Ҽйүб ни хуш бҽндҽдер, вҽ ул Аллаһуга нык 

кайтучыдыр. 

38|45|Янҽ Минем колларым Ибраһим, Исхак вҽ Ягькубларны зекер ит, алар 

гыйбадҽттҽ куҽт иялҽре вҽ диндҽ басыйрат иялҽре иделҽр. 

38|46|Тҽхкыйк Без аларны гҿнаһтан пакь эшлҽрдҽ ихлас кылдык, шул сҽбҽпле 

алар ахирҽт савабына бик каты тырыштылар. 

38|47|Вҽ алар Безнең хозурыбызда яхшылыкка гына ихтыяр ителмешлҽрдер. 

38|48|Янҽ Исмҽгыйль, Ҽлйҽсҽгъ вҽ Зҽл кифеллҽрне зекер ит, аларның һҽр 

кайсы изгелҽрдҽн иде. 

38|49|Ошбулар Коръҽндҽ макталып зекер ителҽлҽр, вҽ тҽкъва мҿэминнҽр ҿчен 

күркҽм урын бардыр. 

38|50|Ул урыннар ґҽден җҽннҽтлҽредер, аларга җҽннҽт ишеклҽре ачылып 

торыр. 

38|51|Ул җҽннҽтлҽрдҽ яхшы диваннарга таянганнары хҽлдҽ, җимешлҽрнең һҽм 

эчемлеклҽрнең тҿрлесеннҽн сорадылар. 

38|52|Дҽхи алар алдында хатыннарыннан башка хур кызлары булыр, ул хурлар 

ирлҽренҽ генҽ карарлар, алар яшьтҽ дҽ бер тигезлҽрдер. 

38|53|Ошбулар кыямҽт кҿнендҽ аларга булыр дип вҽгъдҽ ителгҽн нҽрсҽлҽрдер. 

38|54|Җҽннҽтлҽргҽ кергҽн мҿэминнҽр ҽйтерлҽр: "Болар безнең 

ризыкларыбыздыр, бу нигъмҽтлҽргҽ бетмҽк вҽ кимемҽк һич тҽ булмас, ошбулар 

тҽкъва мҿэминнҽргҽдер. 

38|55|Ҽмма кҽферлҽргҽ бик яман урын булачактыр. 



38|56|Ул җҽһҽннҽмдер, алар анда керерлҽр, нинди кабахҽт урындыр. 

38|57|Ошбу ґҽзаб аларгадыр, аны тотсыннар, ул газап кайнар су һҽм кайнар 

эрендер. 

38|58|Вҽ аларга тагын да шундый тҿрле ґҽзаб бардыр. 

38|59|Җҽһҽннҽм сакчылары мҿшриклҽрнең олугъларына ҽйтерлҽр, аларның 

иярченнҽренҽ ишарҽт итеп: "Ошбу иярченнҽрегез сезнең белҽн бергҽ утка 

керерлҽр, чҿнки дҿньяда сезгҽ ияргҽн иделҽр", – дип. Олугълары ҽйтерлҽр: 

"Аларга мҽрхҽмҽт булмасын, ҽлбҽттҽ, тиешле булган ҿчен утка керҽлҽр", – 

дип. 

38|60|Иярүчелҽр ҽйтерлҽр: "Бҽлки сезгҽ мҽрхҽмҽт булмасын, сез мҿшриклектҽ 

бездҽн элек булдыгыз һҽм безне үзегезгҽ иярттегез, ул ут сезгҽ дҽ, безгҽ 

дҽ ни яман карарланачак урындыр". 

38|61|Дҽхи иярүчелҽр ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, мҿшриклектҽ бездҽн алда 

булып безне дҽ аздыручыларга утта ґҽзабны ике ҿлеш арттыр". 

38|62|Мҿшриклҽр ҽйтерлҽр: "Дҿньяда без явыз кешелҽрдҽн санаган кешелҽрне 

безнең белҽн бергҽ утта күрмибез. 

38|63|Без аларны дҿньяда мҽсхҽрҽ итҽдер идек, алар безнең янда утта 

түгеллҽрме, яки алар утта булып та күзебез аларга тҿшмиме, шуның ҿчен 

күрмибезме?" 

38|64|Дҿреслектҽ ошбу зекер ителгҽн сүзлҽр, ут ҽһеллҽренең бер-берсе 

белҽн низагълашуларыдыр. 

38|65|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽйт: "Мин фҽкать Аллаһ ґҽзабы илҽ куркытучымын. 

Ҽлбҽттҽ, Аллаһудан башка Илаһҽ юк, Ул – Аллаһ ялгыз, Үзе генҽдер, вҽ 

барча мҽхлукны җиңүчедер. 

38|66|Ул – Аллаһ җир, күклҽрнең вҽ аларның араларында булган нҽрсҽлҽрнең 

Раббысыдыр, дошманнарын каты ґҽзаб кылучы, дусларын гафу итүчедер. 

38|67|Син кешелҽргҽ ҽйт: "Ул Коръҽн бер олугъ хҽбҽрдер. 

38|68|Лҽкин сез ул олугъ Коръҽннҽн баш тартучысыз." 

38|69|Фҽрештҽлҽрнең Адҽм г-м хакында низагълашканнарын белү миңа лязем 

булмады, мҽгҽр вҽхий аркылы гына белдем. 

38|70|Миңа вҽхий булмады Аллаһудан, мҽгҽр Коръҽн хҿкемнҽрен кешелҽргҽ 

ирештерергҽ, Коръҽн белҽн гамҽл кылучыларны җҽннҽт белҽн шатландырырга, 

Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы динсезлҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытырга 

вҽхий ителде. 

38|71|Раббың фҽрештҽлҽргҽ ҽйтте: "Мин балчыктан Адҽмне халык кылачакмын". 

38|72|Аны халык кылып тҽмам иткҽч, аңа җан кертеп тергездем, фҽрештҽлҽр 

Адҽмне зурлап сҽҗдҽгҽ бардылар. 

38|73|Фҽрештҽлҽрнең, барчасы берьюлы сҽҗдҽ кылдылар. 

38|74|Мҽгҽр Иблис сҽҗдҽ кылмады. Тҽкҽбберлҽнде һҽм кҽферлҽрдҽн булды. 

38|75|Аллаһу тҽгалҽ ҽйтте: "Ий Иблис, Мин Үз кодрҽтем белҽн яраткан 

Адҽмгҽ сҽҗдҽ кылудан сине нҽрсҽ тыйды? Тҽкҽбберлҽндеңме? Яки бҿеклҽрдҽн 

булдыңмы?" 

38|76|Иблис ҽйтте: "Мин Адҽмнҽн хҽерлерҽкмен, чҿнки мине уттан яраттың, 

Адҽмне исҽ балчыктан яраттың". 

38|77|Аллаһ ҽйтте: "Алай булса җҽннҽттҽн чык, тҽхкыйк син рҽхмҽтеңнҽн 

сҿрелмешсең. 

38|78|Ҽлбҽттҽ, кыямҽт кҿненҽ чаклы Минем сиңа лҽгънҽтемдер". 

38|79|Иблис ҽйтте: "Ий Раббым, кешелҽрнең кубарылачак кҿннҽренҽ чаклы 

мине дҿньяда калдыр, үтермҽ". 

38|80|Аллаһ ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, син дҿньяда калучысың. 

38|81|Аллаһ хозурында мҽгълүм булган кҿнгҽ чаклы, ягъни дҿнья беткҽнче". 

38|82|Иблис ҽйтте: "Ий Раббым, ґиззҽтең хакы ҿчен ҽйтҽмен, кешелҽрне 

һҽммҽсен аздырачакмын. 

38|83|Мҽгҽр ихлас булган мҿэмин бҽндҽлҽреңне аздырырга кҿчем җитмҽс". 



38|84|Аллаһ ҽйтте: "Хакны хак, дип ҽйтермен. 

38|85|Җҽһҽннҽмне синең илҽ вҽ сиңа ияргҽн кешелҽрнең һҽммҽсе белҽн 

тутырачакмын". 

38|86|Ий Мухҽммҽд г-м, кешелҽргҽ ҽйт: "Ислам динен ҿйрҽткҽнем ҿчен сездҽн 

хак сорамыймын, һҽм мин Коръҽнне үземнҽн чыгарып сҿйлҽүчелҽрдҽн түгелмен. 

38|87|Коръҽн башка нҽрсҽ түгел, мҽгҽр барча кешелҽргҽ һҽм җеннҽргҽ зекер, 

вҽгазь һҽм диндер. 

38|88|Коръҽннең хикмҽтлҽрен яки Коръҽн кешелҽргҽ иң зур нигъмҽт икҽнен 

бераз заман соңында белерсез. Дҿньяда белмҽсҽгез ахирҽттҽ белерсез! 

39|1|Коръҽн-Кҽрим һҽр эштҽ җиңү вҽ хикмҽт иясе булган Аллаһудан 

иңдерелгҽн хак китаптыр. 

39|2|Ий Мухҽммҽд г-м, Без сиңа Коръҽнне хаклык белҽн иңдердек, динне 

ширек вҽ риядан пакьлҽп Аллаһуның Үзенҽ генҽ ихлас гыйбадҽт кыл! 

39|3|Ҽгаһ булыгыз! Ширектҽн вҽ риядан пакь булган дин – Аллаһуга хастыр. 

Аллаһудан башка сынымнарны дус тоткан мҿшриклҽр, без аларга гыйбадҽт 

кылмыйбыз, мҽгҽр безне Аллаһуга якын кылсыннар ҿчен генҽ аларга гыйбадҽт 

кылабыз. Аллаһ кыямҽт кҿнендҽ мҿэминнҽр илҽ мҿшриклҽр арасын дин 

эшлҽрендҽ ихътилаф иткҽннҽре ҿчен хҿкем итҽр. Дҿреслектҽ Аллаһ Исламга 

кҿферлек итүчене вҽ ялганчыны туры юлга күндермҽс. 

39|4|Ҽгҽр Аллаһ бала тотарга телҽсҽ иде, Үзе халык иткҽн мҽхлуклардан 

телҽгҽнен ихтыяр итҽр иде. Лҽкин Аллаһ бала тотмактан пакь булды. Ул – 

Аллаһ ялгыздыр, кҿч ияседер. 

39|5|Ул – Аллаһ җирне вҽ күклҽрне хаклык белҽн яратты, вҽ Ул кичне-тҿнне 

кҿндезгҽ кертеп кҿнне озынайтты, вҽ кҿндезне тҿнгҽ кертеп тҿнне 

озынайтты, вҽ кояш-айдан кешелҽрне файдаландырды, кояш, ай һҽм башкалары 

билгеле кҿнгҽ чаклы үз урыннарында йҿрүчелҽрдер. Ҽгаһ булыгыз, Ул – Аллаһ 

дошманнарыннан үч алуда кҿчле вҽ дусларын ярлыкаучыдыр. 

39|6|Ул сезне бер Адҽмнҽн яратты, соңра Адҽмнең хатыны – Һаваны яратты, 

вҽ сезнең ҿчен дҿя, сыер, куй-сарык, кҽҗҽдҽн ата-аналы итеп сигез сыйныф 

хайван яратты, вҽ сезне аналарыгыз корсагында бертҿрле сурҽттҽ яратканнан 

соң икенче сурҽткҽ кертҽдер, башта су идегез, кан булдыгыз, соңра ит 

кисҽге булдыгыз, соңра кеше сурҽтенҽ кердегез. Анагызның эчендҽ ҿч кат 

караңгылыкта халык ителҽсез: баланың пҽрдҽсе, бала ятак урын һҽм ананың 

корсагыдыр. Ҽнҽ шулай һҽрнҽрсҽне халык итүче Аллаһ сезнең Раббыгыздыр, 

һҽрнҽрсҽгҽ патшалык Аның кулындадыр, Аллаһудан башка Илаһҽ юк, мҽгҽр 

Аллаһ үзе генҽдер, Аллаһуга гыйбадҽт кылмыйча кемгҽ гыйбадҽт кылырсыз? 

39|7|Ҽгҽр Аллаһуга иман китерүне вҽ Аңа гыйбадҽт кылуны инкяр итсҽгез, 

бит Аллаһ байдыр, сезнең иманыгызга һҽм гыйбадҽтегезгҽ мохтаҗ түгелдер, 

лҽкин бҽндҽлҽренең кҽфер, мҿшрик һҽм монафикъ булуларына риза булмас, 

ҽгҽр Аңа гыйбадҽт кылып шҿкер итсҽгез, ул эшегездҽн риза булыр. Ахирҽттҽ 

һичкем башка кешенең гҿнаһы ҿчен ґҽзаб кылынмас, соңра кайтуларыгыз 

Раббыгыз хозурынадыр, шул вакытта кылган эшлҽрегез белҽн үзегезгҽ хҽбҽр 

бирер, шиксез Ул – Аллаһ күкрҽклҽр эчендҽге нҽрсҽлҽрне белүчедер. 

39|8|Ҽгҽр Аллаһсыз кешегҽ бҽла-каза ирешсҽ, батыл эшлҽрдҽн бизеп Аллаһуга 

кайтканы хҽлдҽ Раббысына ялварыр, соңра Аллаһ ул бҽла-казаларны алып алар 

урынына нигъмҽтлҽр бирсҽ, Аллаһуга ялварганын онытып, янҽ азгынлыкка 

китҽдер, кешелҽрне Аллаһ юлыннан адаштырыр ҿчен Аллаһның шҽрике-тиңдҽше 

бар, дип, вҽсвҽсҽ кыладыр. Син андый кешегҽ ҽйт: "Ислам диненҽ кҿферлек 

кылганың ҿчен дҿньяда аз гына файдалан, ҽлбҽттҽ, син ут ҽһеленнҽнсең". 

39|9|Ҽмма кичлҽрдҽ озын вакыт кыямдҽ торып, сҽҗдҽ кылып Аллаһуга гына 

коллык кылган мҿэмин, ул ахирҽт ґҽзабыннан куркып Раббысының рҽхмҽтен 

ҿмет итҽдер. Шул мҿэмин кҽфер яки мҿшрик монафикъ белҽн бертигез булырмы? 

Ҽлбҽттҽ, һич бертигез булмас! Кешелҽргҽ ҽйт: "Батылны белеп батылдан ерак 

булган, хакны белеп хак тарафында сабит булган хак мҿэминнҽр, батылны да, 



хакны да белмичҽ адашып йҿргҽн сукырлар белҽн бертигез булырлармы? Хакны 

батылдан аеру хакында саф гакыллы кешелҽр генҽ вҽгазьлҽнерлҽр һҽм 

батылдан бизеп хакны кабул итҽрлҽр." 

39|10|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽйт: "Ий иман китергҽн Аллаһуның бҽндҽлҽре, 

Раббыгызның ґҽзабыннан сакланыгыз! Дҿньяда вакытта Аллаһуга итагать итеп 

изге гамҽллҽр кылган хак мҿэминнҽргҽ, ахирҽттҽ җҽннҽт нигъмҽтлҽре бардыр. 

Аллаһу тҽгалҽнең җире киндер, торган җаегызда дингҽ тарлык булса, иркен 

җайларның телҽгҽн җаена күчегез! Җиһад вҽ һиҗрҽт мҽшҽкатьлҽренҽ сабыр 

итүчелҽргҽ хисапсыз ҽҗерлҽр бирелер. 

39|11|Ҽйт: "Мин динне Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ тотып, Аңа гына ихлас 

гыйбадҽт кылырга боерылдым". 

39|12|Дҽхи мин мҿселманнарның ҽүвҽлгесе булырга Аллаһудан боерылдым. 

39|13|Ҽгҽр мин Раббыма гҿнаһлы булсам, олугъ кыямҽт кҿненең ґҽзабыннан 

куркамын диген! 

39|14|Ҽйткел: "Мин Аллаһ динен Аның ризасы ҿчен генҽ тотканым хҽлдҽ 

Аллаһуга гына гыйбадҽт кыламын. 

39|15|Сез мҿшриклҽр, Аллаһудан башка телҽгҽн нҽрсҽгезгҽ гыйбадҽт кылыгыз. 

Янҽ ҽйт: "Алар мҿшриклек белҽн һҽлак булучылардыр, кыямҽт кҿнне үзлҽрен 

һҽм ҿй җҽмҽгатьлҽрен утка керү белҽн хҽсрҽткҽ салдылар, ҽгаһ булыгыз, 

мҽңгегҽ утка керү мҽгълүм булган олугъ хҽсрҽт түгелме?" 

39|16|Аларга җҽһҽннҽмдҽ ҿслҽреннҽн дҽ, асларыннан: да уттан булган 

пҽрдҽлҽр булыр. Аллаһ бҽндҽлҽрен шул ут ґҽзабы илҽ куркытадыр, ий 

бҽндҽлҽрем, Миннҽн куркыгыз, ґҽзабымнан сакланыгыз! 

39|17|Ҽмма хак мҿэминнҽр сынымнарга гыйбадҽт итүдҽн вҽ бидеґҽт гамҽллҽрне 

кылудан сакландылар, вҽ Аллаһуга кайттылар, ягъни һҽрвакыт Аңа итагать 

иттелҽр, аларгадыр җҽннҽт белҽн бҽшарҽт. Колларыма җҽннҽт белҽн бҽшарҽт 

бир. 

39|18|Алар сүзне ишетеп яхшысына гына иярерлҽр, Аллаһ аларны туры юлга 

күндерде һҽм алар гакыл иялҽредер. 

39|19|Ҽйҽ берҽүгҽ ґҽзаб сүзе ваҗеб булса, ҽйҽ син ул утта булган кешене 

чыгарырга кҿчең җитҽрме? 

39|20|Лҽкин Раббыларыннан курыккан мҿэминнҽргҽ җҽннҽттҽ берсе ҿстенҽ 

берсе бина ителгҽн чардаклар бардыр, асларыннан татлы елгалар агадыр, бу 

Аллаһның вҽгъдҽседер, Аллаһ вҽгъдҽсендҽ һич хыйлафлык кылмас. 

39|21|Ҽйҽ күрҽсеңме Аллаһ күктҽн су иңдерде, соңра ул суны чишмҽлҽргҽ, 

елгаларга кушты, соңра ул су белҽн тҿрле тҿстҽге игеннҽр, җимешлҽр вҽ 

үлҽннҽрне үстерде, кҿзге якта барып да саргайган күрерсең, соңра ул 

игеннҽрне вҽ үлҽннҽрне сулган, вакланган кылыр. Аллаһуның бу эшендҽ гакыл 

иялҽре ҿчен, ҽлбҽттҽ, вҽгазь һҽм гыйбрҽтлҽр бардыр. 

39|22|Ҽйҽ Аллаһ берҽүнең күкрҽк эчен киң кылып ислам динен кабул иттерсҽ, 

вҽ ул Раббысының Һидҽят нуры яктылыгында булса, ягъни Аллаһ ярдҽме белҽн 

туры юлны бик яхшы күреп барса, ул кеше, имансыз, юлсыз кеше кеби 

булырмы? Аллаһ зекере һҽм вҽгазе булган Коръҽннҽн күңеллҽре гафил булган 

кешелҽргҽ ни үкенеч вҽ һҽлакҽтлектер. Алар Коръҽн белҽн гамҽл кылмаулары 

сҽбҽпле ачык адашмакталар. 

39|23|Аллаһ сүзлҽрнең күркҽмрҽген иңдерде, ул сүзлҽр аятьлҽре бер-берсенҽ 

охшаган китаптыр, анда хҿкеми аятьлҽр икешҽр мҽртҽбҽ зекер ителмештер, 

ґҽзабларны сҿйлҽгҽн аятьлҽрне укыганда, Аллаһудан курыккан кешелҽрнең 

тирелҽре тетрҽр, соңра күңеллҽре вҽ тирелҽре Аллаһ зекере белҽн 

карарланыр. Ошбу Коръҽн Аллаһ һидҽятедер, аның белҽн үзе телҽгҽн кешене 

туры юлга күндерер. Вҽ берҽүне Аллаһ адаштырса, аңа туры юлны бирүче 

булмас. 

39|24|Кыямҽт кҿнне куллары богауланып каты ґҽзабка йҿзтүбҽн салынган 

кеше, җҽннҽткҽ кереп имин булган кеше белҽн бертигез булырмы? Коръҽн 



белҽн гамҽл кылмаучы залимнҽргҽ кҽсеп иткҽн золымыгызның ґҽзабын татыгыз, 

диелер. 

39|25|Хҽзерге кҽферлҽрдҽн ҽүвҽлге кҽферлҽр дҽ пҽйгамбҽрлҽрне ялганга 

тоттылар, аларга һич сиздермичҽ ґҽзаб килде. 

39|26|Аллаһ аларга дҿнья тереклегендҽ хурлыкны татытты, вҽ аларга ахирҽт 

ґҽзабы олугърактыр, ҽгҽр белер булсалар. 

39|27|Без бу Коръҽндҽ кешелҽргҽ тҿрле мисаллар китердек, шаять кешелҽр 

вҽгазьлҽнерлҽр. 

39|28|Ул Коръҽн ґҽрҽб телендҽ булып кимчелекле булмаган хҽлдҽ шаять 

Аллаһуга тҽкъвалык кылырлар. 

39|29|Аллаһ ике ирне мисал итеп күрсҽтҽ: берсенең хуҗалары күп булып, 

хуҗалары бар да ҽмер иткҽндҽ кайсысының ҽмерен үтим икҽн, дип аптырап 

каладыр. Икенче ирнең хуҗасы бер генҽ булып, хуҗасы ни ҽйтсҽ шуны эшлҽп 

хуҗасын риза кыладыр. Күп хуҗалысы мҿшриккҽ мисал, бер генҽ хуҗалысы 

мҿэмингҽ мисалдыр. Мактау Аллаһуга хасдыр, бҽлки кешелҽрнең күбрҽге 

белмилҽр. 

39|30|Ий Мухҽммҽд г-м, син дҽ үлүче, алар да үлүчелҽрдер, үлемгҽ 

хҽзерлҽнегез. 

39|31|Соңра, ий кешелҽр, кыямҽт кҿнендҽ Раббыгыз хозурында дҿньядагы 

золымнарыгыз ҿчен низагьлашырсыз. 

39|32|Аллаһуның баласы бар, дип, Аллаһуга ялган сҿйлҽгҽн кешедҽн дҽ 

залимрҽк кеше бармы? Вҽ хаклык белҽн килгҽн Коръҽнне ялганга тотучыдан да 

залимрҽк кеше бармы? Югыйсҽ, кҽферлҽргҽ җҽһҽннҽмдҽ урын юк, дип 

уйлыйлармы, ҽлбҽттҽ, аларга анда урын бар. 

39|33|Мухҽммҽд г-м Коръҽнне дҿреслек белҽн китерде, вҽ мҿэминнҽр 

Коръҽннең һҽр сүзен дҿреслҽп иман китерделҽр, алар гҿнаһтан сакланучы 

тҽкъва кешелҽрдер. 

39|34|Аларга Аллаһ хозурында телҽгҽн нҽрсҽлҽре булыр, җҽннҽткҽ керү һҽм 

анда телҽгҽн нҽрсҽгҽ ирешү, эшлҽре вҽ гамҽллҽре яхшы булган мҿэминнҽрнең 

җҽзасыдыр. 

39|35|Аллаһ аларның явыз эшлҽрен бетерсен ҿчен һҽм кылган изге 

гамҽллҽренең яхшырагы буенча хисап итеп күбрҽк ҽҗер бирсен ҿчен. 

39|36|Үзенең колы Мухҽммҽд г-мне сакларга һҽм ярдҽм бирергҽ Аллаһ үзе 

җитмиме? Мҿшриклҽр үзлҽре яки сынымнары белҽн сине куркыталар, алар 

саташканнар. Бит Аллаһ берҽүне адаштырса аны туры юлга кертүче булмас. 

39|37|Бер кешегҽ Аллаһ һидҽят бирсҽ, аны адаштыручы аздыручы булмас. Ҽллҽ 

Аллаһ җиңү иясе вҽ дошманнардан үч алу иясе түгелме? 

39|38|Ҽгҽр син ул мҿшриклҽрдҽн сорасаң – җир вҽ күклҽрне кем яратты дип, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ яратты, диярлҽр. Ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһ миңа бер зарар 

ирештерергҽ телҽсҽ, сезнең Аллаһудан башка гыйбадҽт сынымнарыгыз шул 

зарарны миннҽн җибҽрҽ алырлармы, яки Аллаһ миңа рҽхмҽт итҽргҽ телҽсҽ, ул 

рҽхмҽтне миңа җибҽрмичҽ тотып калырга сынымнарыгызның кҿче җитҽрме? Ҽйт: 

"Миңа һҽр эштҽ ярдҽм бирергҽ вҽ мине сакларга Аллаһ җитҽдер, хак тҽвҽккҽл 

итүчелҽр, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга тҽвҽккҽл итҽрлҽр". 

39|39|Итагать итмҽүчелҽргҽ ҽйт: "Сез үз халҽтегездҽ эш кылыгыз, гамҽл 

итегез, мин дҽ үз халҽтемдҽ гамҽл кыламын. Эшегезнең батыл икҽнлеген 

тиздҽн белерсез. 

39|40|Аллаһуның рисвай итүче ґҽзабы кемгҽ килер вҽ мҽңгелек ґҽзаб кемгҽ 

булыр? 

39|41|Ий Мухҽммҽд г-м, Без сиңа Коръҽнне хаклык белҽн иңдердек, кешелҽр 

аның белҽн гамҽл кылсыннар ҿчен, ҽгҽр берҽү Коръҽн белҽн гамҽл кылып туры 

юлны тапса, файдасы, ҽлбҽттҽ, үзенҽдер. Вҽ берҽү Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмыйча хак юлдан адашса, адашуының зарары, ҽлбҽттҽ, үзенҽдер. Син 

аларны дингҽ кҿчлҽүче вҽкил булмадың. 



39|42|Аллаһ үлгҽн вакытларын һҽр кешенең рухын тҽненнҽн аерып алыр, бер 

хҽлдҽ кешелҽр йоклаганда рухларын алыр, үлем белҽн хҿкем ителгҽненҽ рухны 

кире кайтармас, ул кеше үлгҽн булыр. Ҽмма үлем белҽн хҿкем ителмҽгҽненҽ 

рухны кире кайтарыр, ул кеше ҽҗҽле җиткҽнче яшҽр. Аллаһуның бу эшендҽ, 

ҽлбҽттҽ, фикер иялҽренҽ гыйбрҽтлҽр бардыр. 

39|43|Югыйсҽ алар Аллаһудан башка сынымнарны шҽфҽгатьче итеп тоталармы? 

Бит ул сынымнарыгыз һичнҽрсҽгҽ хуҗа була алмыйлар һҽм сезнең аларга 

гыйбадҽт иткҽнегезне дҽ белмилҽр, шулай булгач ничек шҽфҽгать итҽ 

алсыннар? 

39|44|Ҽйт син аларга: "Шҽфҽгатьнең барчасы Аллаһуга хастыр, Аның үзеннҽн 

башка һичкем шҽфҽгать итҽ алмас. Җир вҽ күклҽр Аллаһ мҿлкедер, соңра Аңа 

кайтарыласыз. 

39|45|Ҽгҽр Аллаһуның бер генҽ икҽнлеге зекер ителсҽ, ахирҽт кҿненҽ 

ышанмаган кешелҽрнең күңеллҽре нҽфрҽтлҽнер вҽ тетрҽр. Ҽгҽр Аллаһудан 

башка нҽрсҽнең исеме зекер ителсҽ, ул вакытта алар шатланырлар. 

39|46|Ҽйткел: "Ий җирне вҽ күклҽрне халык итүче Аллаһ! Син яшерен 

нҽрсҽлҽрне дҽ вҽ ачык ҽшкҽрҽ нҽрсҽлҽрне дҽ белүчесең, вҽ Син үзең генҽ 

хҿкем итҽсең бҽндҽлҽреңнең дин эшлҽрендҽ ихтыйлаф иткҽн мҽсьҽлҽлҽрендҽ. 

39|47|Ҽгҽр җирдҽге нҽрсҽлҽр барчасы кҽферлҽрнеке булса, дҽхи шуның хҽтле 

кушылса, каты ґҽзабтан котылыр ҿчен кыямҽт кҿнне садака итеп бирсҽлҽр, 

һич кабул булмас иде. Дҿньяда һич исҽп итмҽгҽн каты ґҽзаб аларга ахирҽттҽ 

Аллаһудан ирешер. 

39|48|Аларның дҿньяда кҽсеп иткҽн явызлыклары алларында заһир булыр, вҽ 

аларга Коръҽн аятьлҽрен вҽ пҽйгамбҽр сүзлҽрен мҽсхҽрҽ кылуларының ґҽзабы 

тиешле булыр. 

39|49|Ҽгҽр кешене бҽла-каза тотса, Безгҽ дога кылыр соңра аңа бҽла-каза 

урынына нигъмҽт бирсҽк, ул исҽ – бу нигъмҽт кҽсеп итҽ белүемнҽн бирелде, 

дияр. Бҽлки ул нигъмҽт аңа фетнҽ вҽ сынау гынадыр, лҽкин аларның күбрҽге 

белмилҽр. 

39|50|Ул сүзне үлеклҽр дҽ ҽйтерлҽр иде, лҽкин аларның кҽсеп иткҽн 

нҽрсҽлҽре Безнең ґҽзаб килгҽндҽ һич файда бирмҽде. 

39|51|Вҽ явыз кҽсеплҽренең җҽзасы аларга иреште, вҽ пҽйгамбҽргҽ вҽ 

мҿселманнарга золым иткҽн мҿшриклҽргҽ дҽ кҽсеп иткҽн авызлыкларының 

җҽзасы ирешер. Алар Безне гаҗиз итҽ алмаслар. 

39|52|Ҽллҽ белмилҽрме Аллаһ телҽгҽн бҽндҽсенҽ киң ризык бирер, вҽ телҽгҽн 

бҽндҽсенҽ тар ризык бирер, Аллаһуның бу эшендҽ Мҿэминнар ҿчен гыйбрҽтлҽр 

бар. 

39|53|Минем мҿэмин бҽндҽлҽремҽ ҽйткел: "Ий бҽндҽлҽрем, гҿнаһ кылып 

үзегезгҽ зарар иткҽн булсагыз, Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн ҿмет ҿзмҽгез, чҿнки 

тҽүбҽ итеп тҿзҽлгҽндҽ Аллаһ гҿнаһларны ярлыкаучыдыр, Ул – Аллаһ ярлыкаучы 

вҽ рҽхимледер. 

39|54|Вҽ Аллаһуга инҽбатлы булыгыз һҽм ґҽзаб килмҽс борын Аллаһуга 

гыйбадҽт кылыгыз вҽ Аңа итагать итегез, бит ґҽзаб килсҽ, сезгҽ ярдҽм 

бирелмҽс. 

39|55|Вҽ сезне сиздермичҽ генҽ кинҽттҽн Аллаһ ґҽзабы тотмас борын 

Раббыгыздан иңдерелгҽн аятьлҽрнең күркҽмрҽгенҽ иярегез, ягъни Аллаһ 

кушкан эшлҽрне эшлҽгез вҽ Ул тыйган эшлҽрдҽн тыелыгыз. 

39|56|Аллаһуга гыйбадҽт илҽ итҽгатькҽ ашыгыгыз, Аллаһуның ҽмерлҽрендҽ 

кимчелек кылганым ҿчен миңа хҽсрҽт килде диюдҽн элек, вҽ инсафсыз кеше 

бидеґҽтлҽрне яклап, Коръҽн хҿкемнҽрен мҽсхҽрҽ итҽдер идем, дияр. 

39|57|Яки ґҽзабны күргҽч, кеше ҽйтер, ҽгҽр Аллаһ миңа һидҽят биргҽн булса 

тҽкъвҽлҽрдҽн булыр идем. 

39|58|Ґҽзабны күргҽч ҽйтер, ҽгҽр миңа янҽ бер мҽртҽбҽ дҿньяга кайту булса 

иде, ҽлбҽттҽ, мин изгелҽрдҽн булыр идем, дип. 



39|59|Бҽлки сиңа Безнең ислам динен ачык ҿйрҽтүче вҽ җҽһҽннҽм хҽллҽрен 

ачык бҽян итүче аятьлҽрем килде, лҽкин син аларны ялганга тоттың, Коръҽн 

белҽн гамҽл кылудан тҽкҽбберлҽндең һҽм кҽферлҽрдҽн булдың. 

39|60|Аллаһуның баласы бар диюче мҿшриклҽрнең йҿзлҽрен кыямҽт кҿнне 

каралган хҽлдҽ күрерсең. Иман китермҽүче тҽкҽбберлҽргҽ ҽллҽ җҽһҽннҽмдҽ 

урын юкмы? Ҽлбҽттҽ, бик кабахҽт урын бар. 

39|61|Мҿшриклектҽн, монафикълыктан, фҽхеш, хҽрам эшлҽрдҽн һҽм бидеґҽт 

гамҽллҽрдҽн сакланучы вҽ фарыз, ваҗеб, сҿннҽт гамҽллҽрне үтҽүче тҽкъва 

мҿэминнҽрне Аллаһ җҽһҽннҽм утыннан саклар һҽм аларны җҽннҽткҽ нигъмҽтлҽр 

эченҽ кертер, аларга бернинди авырлык вҽ кайгы ирешмҽс. 

39|62|Аллаһ һҽрнҽрсҽне халык итүче вҽ һҽрнҽрсҽ ҿстеннҽн үзе белгҽнчҽ эш 

йҿртүчедер. 

39|63|Җир вҽ күклҽр хҽзинҽсенең ачкычлары Аллаһ кулындадыр. Аллаһның 

аятьлҽренҽ ышанмаучылар, алданып мҽңгегҽ хҽсрҽттҽ вҽ ґҽзабта булачаклар. 

39|64|Ий җаһил ахмаклар, Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылу, дҿньяда иң 

кабахҽт эш икҽнлеге һҽм Аллаһуга гына гыйбадҽт итү иң хҽерле эш икҽнлеге 

ачыкланганнан соң, мине агач вҽ ташларга гыйбадҽт кылырга ҽмер итҽсезме? 

Ий җаһиллҽр! 

39|65|Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа һҽм синнҽн ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽргҽ вҽхий 

ителде, ҽгҽр Аллаһуга бернҽрсҽне шҽрик-тиңдҽш итсҽгез, ҽлбҽттҽ, 

гамҽллҽрегез батыл булыр иде вҽ үзегез дҽ һҽлак булучылардан булыр 

идегез. 

39|66|Бҽлки Аллаһуга гына гыйбадҽт кыл, вҽ сиңа биргҽн нигъмҽтлҽренҽ 

шҿкер итүчелҽрдҽн бул! 

39|67|Кешелҽр Аллаһуны чын тану белҽн танымадылар вҽ зурламадылар, бит 

кыямҽт кҿнендҽ җирнең һҽр катлавы Аллаһ җитҽкчелегендҽ вҽ Аның мҿлкендҽ 

булыр, вҽ күклҽрдҽ Аның кодрҽтенҽ җыелырлар, Аллаһ зурлыгы янында җир-

күклҽр бер учка сыйган нҽрсҽ кеби булырлар. Ул – Аллаһ мҿшриклҽр 

сыйфатлаган тиешсез сыйфатлардан бик бҿек. 

39|68|Ҽгҽр беренче сурга ҿрелсҽ, җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽр җан иясе 

үлҽр яки һушсыз булыр, мҽгҽр Аллаһ телҽгҽн затлар үлмҽслҽр. Соңра икенче 

мҽртҽбҽ ҿрелгҽч, һҽммҽ кешелҽр каберлҽреннҽн чыгып, безгҽ хҽзер ни була 

инде дип басып торырлар. 

39|69|Хҿкем кҿнендҽ Раббымның нуры белҽн мҽхшҽр җире яктырыр, вҽ гамҽл 

дҽфтҽрлҽре кешелҽрнең алларына куелыр, һҽм пҽйгамбҽрлҽр шҽһитлҽр 

китерерлҽр, вҽ кешелҽр арасында гаделлек белҽн хҿкем тҽмам булыр, вҽ 

аларга гҿнаһларын арттырып яки сҽвабларын киметеп золым ителмҽс. 

39|70|Кылган яхшы вҽ яман эшлҽренең җҽзасы һҽркемгҽ тҽмамҽн бирелер, 

Аллаһ бҽндҽлҽренең ни кылганнарын белүчедер. 

39|71|Кҽферлҽрне җҽмҽгать булганнары хҽлдҽ җҽһҽннҽмгҽ куарлар, җҽһҽннҽм 

янына килсҽлҽр җҽһҽннҽмнең ишеклҽре ачылыр, җҽһҽннҽмнең сакчы фҽрештҽлҽре 

ҽйтерлҽр: "Ҽйҽ сезгҽ Раббыгызның аятьлҽрен укучы вҽ ошбу җҽһҽннҽмгҽ 

керҽчҽк кҿнегез белҽн куркытучы пҽйгамбҽрлҽр килмҽдеме?" Алар ҽйтерлҽр: 

"Ҽйе, килделҽр, сҿйлҽделҽр һҽм куркыттылар" – дип. Лҽкин ґҽзаб сүзе 

кҽферлҽргҽ ваҗеб булды. 

39|72|Аларга ҽйтелер: "Җҽһҽннҽм ишеклҽреннҽн керегез, анда мҽңге 

калганыгыз хҽлдҽ, Ул урын нинди урындыр тҽкҽбберлҽр ҿчен. 

39|73|Раббиларына тҽкъвалык кылган мҿэминнҽрне җҽмҽгать булганнары хҽлдҽ 

җҽннҽткҽ куарлар, хҽтта алар барган тҿшкҽ җҽннҽт ишеклҽре ачылып торыр, 

җҽннҽт сакчылары аларга ҽйтерлҽр: "Сезгҽ сҽлам булсын, ягъни тыныч имин 

хҽлдҽ җҽннҽткҽ мҽңгегҽ керегез, чҿнки сез дҿньяда явызлыктан пакь 

булдыгыз". 

39|74|Һҽм җҽннҽткҽ кергҽн кешелҽр ҽйтерлҽр: "Аллаһуга мактау булсын, Ул 

безгҽ биргҽн вҽгъдҽсендҽ торды, вҽ безне җҽннҽт җиренҽ хуҗа кылды, хҽзер 



без җҽннҽтнең телҽгҽн җирендҽ торабыз, ул җҽннҽт ни хуш, ни яхшы урындыр, 

изге гамҽллҽр кылучылар ҿчен". 

39|75|Күрерсең фҽрештҽлҽрне Ґҽрешне чолгап алып тирҽсендҽ таваф итҽрлҽр, 

дҽхи Раббыларын мактап тҽсбихлҽр ҽйтерлҽр, Кешелҽргҽ Аллаһуның хҿкеме 

гаделлек белҽн тҽмам булды. Соңра: "Ҽлхҽмдү Лиллҽһи раббилгалҽмин" – 

диелер. 

40|1|Хҽ мим. 

40|2|Ошбу Коръҽн һҽр эштҽ галип, һҽр эшне белүче Аллаһудан иңдерелгҽн хак 

китаптыр. 

40|3|Ул мҿэминнҽрнең гҿнаһларын ярлыкаучы һҽм тҽүбҽлҽрен кабул итүче вҽ 

динсезлҽрне каты ґҽзаб кылучыдыр, Ул киң нигъмҽт иясе, һичбер Илаһҽ юк, 

мҽгҽр Аллаһ Үзе генҽ, хҿкем ителү ҿчен кайтуда Аңа гынадыр. 

40|4|Аллаһуның аятьлҽрендҽ низагъ кылмаслар, мҽгҽр имансыз кешелҽр низагъ 

кылырлар, кҽферлҽрнең дҿньяда бай һҽм ҿстен булып яшҽүлҽре, күп мал белҽн 

сҽүдҽ итүлҽре сине кызыктырмасын, алдамасын. Бит аларның юлдан чыгып 

дҿньяда лҽззҽтлҽнүлҽре вакытлыча гынадыр. 

40|5|Алардан элек Нух кавеме дҽ пҽйгамбҽрлҽрен ялганга тоттылар, вҽ 

Нухтан соң Гад, Сҽмуд кавемнҽре пҽйгамбҽрлҽрен ялганга тоттылар, вҽ ҿммҽт 

үзенең пҽйгамбҽрлҽрен тотып үтерергҽ телҽделҽр һҽм батылны яклап, мактап 

Ислам диненең хаклыгын юкка чыгару ҿчен пҽйгамбҽрлҽр һҽм мҿэминнҽр белҽн 

һҽрвакыт низагълаштылар, Без аларны ґҽзаб белҽн тоттык, карагыз, Безнең 

алардан үч алуыбыз ничек булды? 

40|6|Ҽнҽ шулай, ҽлбҽттҽ, кҽферлҽр ут ҽһеллҽредер, утка керҽчҽклҽр дигҽн 

Раббыңның сүзе һҽм хҿкеме булды. 

40|7|Ґҽрешне күтҽрүче фҽрештҽлҽр вҽ Ґҽреш ҽйлҽнҽсендҽ булган фҽрештҽлҽр, 

һҽрвакыт Раббыларын мактап тҽсбихлҽр ҽйтерлҽр һҽм Аллаһуга ышанырлар, вҽ 

тҽүбҽ итеп тҿзҽлеп Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿэминнҽр ҿчен Аллаһудан 

ярлыкау сорарлар һҽм ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, Синең рҽхмҽтең вҽ Синең 

белемең һҽрнҽрсҽне сыйдырды, тҽүбҽ итеп Синең юлыңа кергҽн, ягъни Коръҽн 

юлына кергҽн бҽндҽлҽреңне ярлыка һҽм аларны җҽһҽннҽм ґҽзабыннан сакла! 

40|8|Ий Раббыбыз, вҽгъдҽ кылган Ґҽден исемле җҽннҽткҽ аларны керегез, янҽ 

алар белҽн бергҽ Ислам динен дҿрес тоткан ата-аналарын вҽ хатыннарын һҽм 

Коръҽн белҽн гамҽл кылган балаларын да кереткел! Син, ҽлбҽттҽ, һҽр эштҽ 

галип вҽ һҽр эшне хикмҽт белҽн эшлисең. 

40|9|Аларны дҿньяда чакларында явыз эшлҽрдҽн сакла, берҽүне Син дҿньяда 

явызлыктан сакласаң, тҽхкыйк Син аңа ахирҽттҽ рҽхмҽт кылдың. Ий Раббыбыз, 

Син берҽүне дҿньяда явызлыктан саклап та ахирҽттҽ җҽннҽтле итсҽң, бу эш 

олугъ изге телҽккҽ ирешмҽктер. 

40|10|Җҽһҽннҽмгҽ кергҽн кҽферлҽргҽ фҽрештҽлҽр кычкырырлар, ий кҽферлҽр, 

Аллаһуның сезгҽ ачулануы һҽм сезне ґҽзаб кылуы, сезнең үз-үзегезгҽ 

ачулануыгыздан катырактыр, чҿнки сез иман китерергҽ һҽм исламны кабул 

итҽргҽ чакырылдыгыз, лҽкин сез тҽкҽбберлҽндегез һҽм инкяр иттегез. Шул 

вакытта алар үзлҽрен шелтҽ итҽрлҽр вҽ ник иман китермҽдек, дип, үзлҽренҽ 

ачуланырлар. 

40|11|Кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, Син безне ике мҽртҽбҽ үтердең, ике 

мҽртҽбҽ тергездең, хҽзер инде гҿнаһларыбызны вҽ иманны, хакны инкяр 

иткҽнлегебезне үзебез дҽ белдек, инде безгҽ кире дҿньяга кайтырга юл 

бармы, Аллаһуга итагать итеп яхшы эшлҽрне, изге гамҽллҽрне кылыр идек", – 

дип. 

40|12|Бу ґҽзаб сезгҽ тиешле булды, чҿнки сезгҽ ҽйтелсҽ, Аллаһу тҽгалҽне 

бер генҽ дип белегез, Ул ялгыз тына, бер генҽ дип ҽйтегез, дип, сез инкяр 

итҽдер идегез, ҽмма Аллаһуның шҽриге-тиңдҽше яки хатыны яки баласы бар, 

дип, ялган ҽйтсҽлҽр, сез ул бик зур ялган сүзгҽ ышанадыр идегез. Инде 

хҿкем итеп сезгҽ ґҽзаб бирмҽк бҿек вҽ олугъ Аллаһ эшедер. 



40|13|Ул – Аллаһ сезгҽ күрсҽтҽдер һҽм сҿйлҽп белдерҽдер, һҽм дҿньяның 

бҿтен хҽле белҽн Үзенең бер генҽ икҽнлеген исбат итҽдер, һҽм сезгҽ ризык 

булсын ҿчен күктҽн яңгыр яудырадыр, Аллаһуның бу зур эшлҽреннҽн һич 

дҽрес, гыйбрҽт вҽгазь алучы булмас, мҽгҽр инсаф белҽн иман китергҽн вҽ 

инабҽт илҽ Аллаһуга кайткан гакыллы кешелҽр генҽ вҽгазьлҽнерлҽр. 

40|14|Ий мҿэминнҽр, динне Коръҽн юлы белҽн генҽ тотып Аллаһуга гына ихлас 

гыйбадҽт кылыгыз, гҽрчҽ кҽферлҽр сезнең бу хак эшегезне яратмасалар да. 

40|15|Ул – Аллаһ хак мҿэминнҽрне дҽрҽҗҽлҽргҽ күтҽрүче һҽм Ґҽреш иясе, вҽ 

Үзе телҽгҽн бҽндҽсен пҽйгамбҽр итү ҿчен аңа вҽхий белҽн Җҽбраил фҽрештҽне 

иңдерүче, ул пҽйгамбҽр һҽммҽ кешелҽр кубарылып Аллаһ хозурына җыелачак 

кыямҽт кҿне белҽн кешелҽрне куркытмавын ҿчен. 

40|16|Кешелҽр каберлҽреннҽн шул кҿнне чыгарлар, кешелҽрнең хҽллҽреннҽн 

Аллаһуга һичнҽрсҽ яшерен булмас, кешелҽр бер урынга җыелып беткҽч, Аллаһ 

ҽйтер: "Менҽ бүген патшалык кем кулында?" – дип. Бүген патшалык – каһһар, 

ялгыз вҽ бер генҽ булган Аллаһуга гына хасдыр. 

40|17|Бу кҿндҽ һҽркем кылган гамҽле буенча гына җҽза кылыныр, сҽвабын 

киметеп яки гҿнаһын арттырып һичкемгҽ золым итү булмас. Аллаһ хисаб итүдҽ 

бик тиздер. 

40|18|Кҽферлҽрне кыямҽт кҿне белҽн куркыт, ул кҿн утка керергҽ якын 

кҿннҽредер, ул кҿндҽ кайгыдан вҽ куркынычтан йҿрҽклҽр бугазга килерлҽр. 

Ул кҿндҽ залимнҽргҽ яклаучы дус булмас, шҽфҽгатьче дҽ булмас. 

40|19|Ул – Аллаһ күзлҽрнең хыянҽтчесын белер, ул күз ят хатыннарга 

караган күздер һҽм күкрҽклҽр эчендҽ яшерен сакланган нҽрсҽлҽрне дҽ белер. 

40|20|Аллаһ хаклык вҽ гаделлек белҽн хҿкем итҽр, Ҽмма мҿшриклҽрнең 

сынымнары бернҽрсҽ белҽн дҽ хҿкем итҽ алмаслар, дҿреслектҽ Аллаһ 

һҽрнҽрсҽне ишетүче вҽ күрүчедер. 

40|21|Алар җир ҿстендҽ йҿрмилҽрме, үзлҽреннҽн элекке кавемнҽрнең иман 

китермҽгҽннҽренең ахыр хҽллҽре ничек булганын да күрмилҽрме? Бит ул 

ҽүвҽлге кҽферлҽр куҽттҽ вҽ биналҽр тезүдҽ болардан артык иделҽр, Аллаһ 

аларны гҿнаһлары ҿчен ґҽзаб белҽн тотты, Аллаһ ґҽзабын аларга килүдҽн 

туктатучы булмады. 

40|22|Бу ҽйтелгҽн ґҽзаблар аларга тиешле булды, тҿрле могъҗиза вҽ аятьлҽр 

белҽн аларга пҽйгамбҽрлҽр килгҽннҽр иде, лҽкин аларны ялганга тоттылар, 

шуннан соң Аллаһ аларны ґҽзаб белҽн тотты. Чҿнки Ул – Аллаһ куҽт иясе вҽ 

каты ґҽзаб белҽн үч алучыдыр. 

40|23|Тҽхкыйк Без Мусаны ачык аятьлҽр вҽ могъҗизалар белҽн җибҽрдек. 

40|24|Фиргаунгҽ, Һаманга вҽ Карунга алар ҽйттелҽр: "Ошбу Муса ялганчы вҽ 

сихерче", – дип. 

40|25|Муса Бездҽн Аларга хаклык белҽн пҽйгамбҽр булып килгҽч, алар 

ҽйттелҽр: "Муса ияреп иман китергҽн мҿэминнҽрнең ир балаларын үтерегез вҽ 

кыз балаларын калдырыгыз", – дип. Ҽмма залим кҽферлҽрнең юлсыз мҽкерлҽре 

заигъ булды, бҽлки үз башларына бҽла булды. 

40|26|Фиргаун кавемеңҽ ҽйтте: "Мине үз ихтыярыма куегыз, мин Мусаны 

үтерим, минем үтерүемнҽн котылырга Раббысына дога кылсын, чҿнки мин 

куркамын сезнең динегезне үзенең диненҽ алыштыруыннан, яки динегезне 

алыштыра алмаса, Мысыр җирендҽ сугышып кан түгү кеби бозыклык кылуыннан 

куркамын", – дип. 

40|27|Муса ҽйтте: "Кыямҽт кҿненҽ ышанмаган һҽр тҽкҽбберлҽнүче 

явызлыгыннан минем һҽм сезнең Раббыгыз булган Аллаһуга сыгынамын. 

40|28|Фиргаун хезмҽтендҽ булган иманын яшерүче бер мҿэмин ир ҽйтте: "Ий 

кавемем, бер ир минем Раббым Аллаһ дигҽне ҿчен үтерҽсезме? Ул Муса сезгҽ 

Раббыгыздан ачык аңлатмалар белҽн килде, ҽгҽр ялган сҿйлҽсҽ зарары үзенҽ 

булыр, ҽгҽр сҿйлҽгҽн сүзлҽре хак булса, сезгҽ вҽгъдҽ иткҽн дҿнья ґҽзабы, 



ҽлбҽттҽ, ирешер. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ хакны инкяр итүче чиктҽн үткҽн фасыйкны 

туры юлга салмас. 

40|29|Бу мҿэмин янҽ ҽйтте: "Ий кавемем, сез Мысыр җирендҽ галиб булдыгыз, 

барча байлык сезнең кулыгыздадыр. Ҽгҽр Аллаһ дусларын үтергҽнегез ҿчен 

безгҽ Аның ґҽзабы килсҽ, ул ґҽзабтан безне кем коткарыр?" Фиргаун ҽйтте: 

"Үземҽ мҽслихҽт иткҽн нҽрсҽне сезгҽ дҽ мҽслихҽт итҽмен ки ул мҽслихҽт 

Мусаны үтермҽктер, мин сезне туры вҽ уңышлы юлга гына күндерермен", – 

дип. 

40|30|Иман китергҽн кешелҽр ҽйттелҽр: "Ий кавемем, үткҽн ҿммҽтлҽргҽ 

ирешкҽн ґҽзабның сезгҽ дҽ ирешүеннҽн куркамын. 

40|31|Нух, Гад, Сҽмуд вҽ алардан соң килгҽн пҽйгамбҽрлҽрнедҽ җҽберлҽүче 

залим кавемнҽргҽ һҽлакҽтлек сезгҽ дҽ килер дип куркам, Бит Аллаһ сҽбҽпсез 

бҽндҽлҽрен ґҽзаблаучы түгелдер. 

40|32|Ий кавемем, ҿстегезгҽ кыямҽт кҿненең килүеннҽн куркамын, ул кҿндҽ 

кешелҽр кычкырышырлар. 

40|33|Ул кҿндҽ артка ҽйлҽнеп качып маташырсыз, лҽкин анда качарга урын 

юкдыр, сезне Аллаһ ґҽзабыннан саклаучы да булмас, Аллаһ берҽүне хак юлдан 

адаштырса, аны туры юлга кертүче, ҽлбҽттҽ, булмас. 

40|34|Сездҽн элек, ягъни Мусадан элек могьҗизалар белҽн Йусүф пҽйгамбҽр 

килде, лҽкин сез аның китергҽн хак могъҗизаларыннан даим шиклҽнүче 

булдыгыз, ул үлгҽч, хатта Йусүфтан соң Аллаһ пҽйгамбҽр җибҽрмҽс, дидегез. 

Сезне адаштырган кеби, Аллаһ ачык дҽлиллҽрне күрҽ торып аны инкяр итүчене 

вҽ чиктҽн үтүчене хак юлдан адаштырыр. 

40|35|Кулларында Аллаһудан килгҽн бернинди дҽлиллҽре булмаган кҿйгҽ Аллаһ 

хакында яки Аның аятьлҽре хакында низагълашалар, ягъни хакны инкяр итеп, 

батылны яклап тартышалар, аларның бу эшлҽре Аллаһ каршында да мҿэминнҽр 

каршында да олугъ гҿнаһтыр. Ҽнҽ шулай Аллаһ хакны инкяр итеп батылны 

яклап җҽбер итүче һҽр тҽкҽббернең күңеленҽ мҿһер басадыр, туры юлны 

тапмасын ҿчен. 

40|36|Фиргаун үзенең вҽзиренҽ ҽйтте: "Ий Һаман, миңа бик бҿек манара яса, 

шаять мин ул манара белҽн күкнең юлына вҽ ишеклҽренҽ ирешермен. 

40|37|Һҽм анда Мусаның Аллаһысына юлкыгырмын, чҿнки Мусаның "Аллаһ бер 

генҽ" дигҽн сүзе ялган дип уйлыйм", – дип. Фиргауннең явыз сүзлҽре дҽ, 

явыз эшлҽре дҽ зиннҽтле күренде, кешелҽрне хак туры юлдан тыйды. 

Фиргауннең хҽйлҽ мҽкере үзенҽ хҽсрҽттҽн вҽ һҽлакҽттҽн башка нҽрсҽ 

булмады. 

40|38|Фиргаун янында иманын яшереп йҿргҽн ҽлеге мҿэмин ҽйтте: "Ий 

кавемем, миңа иярегез, мин сезне туры юлга күндерермен. 

40|39|Ий кавемем, бу дҿнья тереклеге тиз бетҽчҽк бик аз нҽрсҽдер, ҽмма 

ахирҽт исҽ мҽңгегҽ бетми торган карарланачак яхшы урындыр. 

40|40|Берҽү явыз эш кылса, кылган явызлыгы хҽтле генҽ җҽза кылыныр, берҽү 

мҿэмин булганы хҽлдҽ кирҽк ир булсын, кирҽк хатын булсын, гҿнаһлардан 

сакланган хҽлдҽ изге гамҽллҽр кылса, андый мҿэминнҽр җҽннҽткҽ керерлҽр, 

вҽ анда яхшы ризыклар белҽн хисапсыз ризыкланырлар. 

40|41|Ий кавемем, миңа ни булды, мин сезне уттан котылырга чакырамын, ҽ 

сез исҽ мине ут ґҽзабына чакырасыз, 

40|42|вҽ сез мине Аллаһуны инкяр итҽргҽ һҽм Аллаһуга ширек кылырга һич 

дҽлилем булмаган кҿйгҽ мине мҿшрик булырга чакырасыз, ҽмма мин сезне һҽр 

эштҽ кҿчле вҽ тҽүбҽ итүчелҽрне ярлыкаучы Аллаһуга чакырамын. Менҽ инде 

уйлап күрегез, сезме мине ґҽзабтан коткарып изгелек итҽргҽ тырышучы? Яки 

минме сезне ґҽзабтан коткарып сезгҽ изгелек итҽргҽ тырышучы? 

40|43|Шик шҿбеһҽ юк, сез гыйбадҽт кылган сынымнарыгыз дҿньяда да, 

ахирҽттҽ дҽ ҽйткҽннҽре юк безгҽ гыйбадҽт кылыгыз, дип. Сез җаһиллар генҽ, 

аларга сукыр заныгыз белҽн гыйбадҽт кыласыз, вҽ безне дҽ ахмаклыгыгыз 



белҽн сынымнарга гыйбадҽт кылырга чакырасыз. Без, Аллаһуга гына гыйбадҽт 

итүче мҿэминнҽр, Аллаһуның рҽхмҽтенҽ кайтучыларбыз, ҽмма Аллаһудан 

башкага гыйбадҽт кылып азган, адашкан кешелҽр, ҽлбҽттҽ, җҽһҽннҽм утына 

кайтачаклар. 

40|44|Ий кавемем, мин ҽйткҽн сүзлҽрнең, хаклыгын тиздҽн белерсез, лҽкин 

эш узган булыр, мин эшемне Аллаһуга тапшырамын, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, 

бҽндҽлҽрен күрүчедер. 

40|45|Фиргаун кавеме ҽлеге мҿэминне үтерергҽ телҽделҽр, лҽкин Аллаһ ул 

мҿэминне кҽферлҽрнең мҽкереннҽн саклады, Фиргауннең кавеменҽ каты ґҽзаб 

иреште. 

40|46|Аларга иртҽ дҽ, кич тҽ ут ґҽзабы гарызъ ителер, ҽмма кыямҽт кҿне 

булгач Фиргаун кавемен ґҽзабның катысына кертегез, диелер. 

40|47|Кҽферлҽр низагълашкан чакта загыйфьлҽре, ягъни иярүчелҽре тҽкҽббер 

булган олугъларына: "Сез безне үзегезгҽ ияртеп имансыз иттегез, инде 

бүген безгҽ бирелгҽн ут ґҽзабыннан аз гына булса да җибҽрҽ аласызмы, 

ягъни ґҽзабыбызны киметҽ аласызмы?" – дип сорарлар. 

40|48|Ияртүче олугъ кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Без дҽ, сез дҽ бүген барчабыз да 

бергҽ уттабыз, тҽхкыйк Аллаһ бҽндҽлҽре арасын гаделлек белҽн хҿкем итте, 

мҿэминнҽрне җҽннҽткҽ, кҽферлҽрне җҽһҽннҽмгҽ кергезде". 

40|49|Ут эчендҽ торучы кҽферлҽр җҽһҽннҽм сакчыларына ҽйтерлҽр: "Ий 

сакчылар, безнең ҿчен Раббыгызга дога кылыгыз, безнең ґҽзабыбызны бер 

генҽ кҿнгҽ булса да җиңелҽйтмҽс микҽн. 

40|50|Сакчылар ҽйттелҽр: "Ҽйҽ сезгҽ хак динне ачык итеп бҽян кылучы вҽ 

бүгенге ґҽзабыгыз белҽн хҽбҽр бирүче пҽйгамбҽрлҽр килмҽдеме?" Алар 

ҽйттелҽр: "Һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽр бирүче пҽйгамбҽрлҽр килделҽр, лҽкин без 

аларны ялганга тоттык", – дип. Сакчылар ҽйтерлҽр: "Без сезгҽ шҽфҽгать 

итүче түгелбез, үзегез Раббыгызга дога кылыгыз", – дип. Аллаһ: 

"Кҽферлҽрнең догалары да адашмакта, һич кабул булмас", – дияр. 

40|51|Без пҽйгамбҽрлҽребезгҽ һҽр Коръҽн белҽн гамҽл кылучы мҿэмин 

бҽндҽлҽребезгҽ дҿньяда һҽм ахирҽттҽ шаһитлар җыелган кҿндҽ ярдҽм 

бирҽчҽкбез. 

40|52|Ул кҿндҽ залимнҽргҽ ґҽзабтан котылу ҿчен ґҿзер күрсҽтүлҽре һич 

файда бирмҽс, аларгадыр лҽгънҽт, һҽм аларга бик яман урын булыр. 

40|53|Тҽхкыйк Без Мусага Тҽүрат һҽм могъҗизалар бирдек, вҽ Мусадан соң 

Ягькуб балаларын Тҽүратка варис кылдык. 

40|54|Ул Тҽүрат гакыл иялҽренҽ вҽгазь һҽм һидҽят булган хҽлдҽ. 

40|55|Вакытлыча гына булган авырлыкларга сабыр ит, Раббыңның сиңа һҽм 

мҿэминнҽргҽ биргҽн вҽгъдҽсе хак, вҽ гҿнаһларың ҿчен истигъфар кыл, вҽ 

Раббыңны мактап иртҽ дҽ вҽ кичтҽ дҽ тҽсбихлҽр ҽйткел! 

40|56|Тҽкҽббер кешелҽр Аллаһудан үзлҽренҽ килгҽн Аллаһуның аятьлҽре 

хакында дҽлилсез вҽ белемсез низагълашалар, аятьтлҽрне тҿрле якка 

тарткалыйлар, аларның күңеллҽрендҽ фҽкать тҽкҽбберлек кенҽдер, лҽкин алар 

күңеллҽрендҽге олугълыкка ирешҽчҽк түгеллҽр. Инде син аларның 

явызлыгыннан Аллаһуга сыен, Ул ҽлбҽттҽ, ишетүче вҽ күрүче. 

40|57|Җирне вҽ күклҽрне халык кылу, ҽлбҽттҽ, үлгҽн кешелҽрне яңадан 

тергезүгҽ караганда олугърак эштер, лҽкин шуны күбрҽк кешелҽр белмилҽр, 

хайван кебилҽр. 

40|58|Сукыр кеше күзле кеше белҽн бертигез була алмас, һҽм дҽ чын иманлы, 

күп изге гамҽлле хак мҿэмин, ҽлбҽттҽ, имансыз, динсез бозыклыкка чумган 

явыз кеше белҽн мҽңге бертигез булмас. Ҽнҽ шундый гыйбрҽтле эшлҽргҽ бик 

салкын карыйсыз һҽм хак булган вҽгазь белҽн бик аз гына вҽгазьлҽнҽсез, 

шуның ҿчен яхшылыкларыгыз бик тҽ аз, ҽмма бозык эшлҽрегез бигрҽк тҽ 

күптер. 



40|59|Кыямҽт кҿне, ҽлбҽттҽ, килҽчҽк, килүендҽ һич шик юк, лҽкин 

кешелҽрнең, күбрҽге ышанмыйлар. 

40|60|Раббыгыз ҽйтте: "Миңа гыйбадҽт итегез һҽм дога кылыгыз, Мин кабул 

итеп ҽҗерлҽрен бирермен". Ҽмма Миңа гыйбадҽт итүдҽн тҽкҽбберлҽнеп баш 

тарткан кешелҽр кечкенҽ булып хур булган хҽлдҽ җҽһҽннҽм утына тиз 

керерлҽр. 

40|61|Аллаһ сезгҽ тынычланып ял итҽргҽ караңгы кичне халык кылды, вҽ 

кҿндезне кҽсеп итҽр ҿчен сезгҽ якты кылды, Аллаһ кешелҽргҽ юмартлык иясе, 

лҽкин күбрҽк кешелҽр бу нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итмилҽр. 

40|62|Шул эшлҽрне эшлҽүче Аллаһ һҽрнҽрсҽне халык кылучы сезнең 

Раббыгыздыр, Аллаһудан башка һичбер Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул – Аллаһ үзе 

генҽдер, шул Аллаһуга ышанудан һҽм Аңа гыйбадҽт кылудан ничек качасыз? 

40|63|Ҽүвҽлге кҽферлҽр Аллаһудан качкан кеби, хҽзерге кҽферлҽр дҽ 

аятьлҽрен инкяр итеп Аллаһуга гыйбадҽт кылудан качарлар. 

40|64|Аллаһ сезгҽ җирне файдаланып тору ҿчен халык кылды, вҽ күкне бҿек 

түбҽ ясады, вҽ үзегезне күркҽм сурҽт белҽн сурҽтлҽде, вҽ сезне тҽмле пакь 

ризыклар белҽн ризыкландырды. Ошбу эшлҽрне эшлҽүче Аллаһ сезнең 

Раббыгыздыр, барча галҽмне тҽрбиялҽүче Аллаһ бик бҿек булды, мактау Аңа 

хастыр. 

40|65|Ул – Аллаһ терек вҽ Аңардан башка Илаһҽ һич юк, Ислам динен Аллаһ 

ризалыгы ҿчен генҽ тотканыгыз хҽлдҽ Аңа гына гыйбадҽт кылыгыз, барча 

галҽмне тҽрбиялҽүче Аллаһуга барча мактау хастыр. 

40|66|Ҽйт: "Аллаһудан башка сез гыйбадҽт кыла торган нҽрсҽлҽргҽ гыйбадҽт 

кылудан мин Аллаһ тарафыннан тыелдым, Раббымнан Аллаһуның бер генҽ 

икҽнлеге хакында ачык дҽлиллҽр килгҽч, галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһуга 

тапшырылырга һҽм Аңа итагать итҽргҽ боерылдым. 

40|67|Сез гыйбадҽт кылырга тиешле булган Ул – Аллаһ. Адҽмне туфрактан 

халык кылды, соңра нҽселегезне үрчетер ҿчен сезне бер тамчы судан, соңра 

ул суны оешкан каты кан кылды, соңра тҿзеп бетергҽч, бала хҽлегездҽ 

анагыздан тудырадыр, соңра куҽтлҽнгҽнче үстерҽдер, аннары кайберлҽрегезгҽ 

озын гомер биреп картлык загыйфьлегенҽ ирештерҽдер, вҽ сезнең 

кайберлҽрегез картлыкка ирешмичҽ үлҽдер, Аллаһ сезгҽ бу эшлҽрне шулай 

кылды һҽркем билгелҽнгҽн гомерен яшҽсен ҿчен, гаять гакылларыгызны 

эшлҽтеп Аллаһуга иманыгызны куҽтлҽрсез. 

40|68|Ул – Аллаһ тергезер вҽ үтерер, ҽгҽр Ул бер эшне булдырырга телҽсҽ, 

фҽкать "Бул" дип кенҽ ҽйтүдер, ул нҽрсҽ бар булыр. 

40|69|Ҽйҽ син күрмҽдеңме Аллаһ аятьлҽрендҽ низагълашкан каршы сҿйлҽгҽн 

кешелҽрне, хакны кабул итүдҽн алар ничек дүндерелделҽр, ягъни хакны 

аңлаудан мҽхрүм ителделҽр. 

40|70|Китабыбыз Коръҽнне инкяр итүчелҽр рҽсүллҽребез белҽн җибҽргҽн 

дҽлиллҽрне вҽ могъҗизаларны дҽ ялганга тоттылар, бу кабахҽт эшлҽренең 

җҽзасын тиздҽн күрерлҽр. 

40|71|Куллары муеннарына богауланып 

40|72|аяклары зҽнҗирлҽнеп кайнар суга салынсалар, соңра утта яндырылсалар 

– ул вакытта Аллаһуга каршы сүз ҽйтҽ алмаслар. 

40|73|Соңра аларга ҽйтелер: "Аллаһуга шҽрик иткҽн сынымнарыгыз кайда? 

40|74|Аллаһудан башка сынымнарыгызны ярдҽмгҽ чакырыгыз!" Мҿшриклҽр 

ҽйтерлҽр: "Алар бездҽн гаиб булдылар безгҽ күренмилҽр, безгҽ мҽгълүм 

булды ки, сынымнарга гыйбадҽт кылуыгыз бушка гына булган икҽн, алардан 

бер файда да юклыгын бүген белдек", – дип. Аллаһ Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмаучы һҽрбер кҽферне шулай адаштырадыр. 

40|75|Бу җҽза сезгҽ тиешле булды мҿшрик булганыгыз ҿчен һҽм ахирҽтне 

инкяр иткҽнегез ҿчен, бик шатлана идегез вҽ тҽкҽбберлҽнеп мактана идегез, 

ҽнҽ ґҽзаб үзегезнекедер. 



40|76|Анда – мҽңге торучы булып җҽһҽннҽмгҽ керегез, ул җҽһҽннҽм 

тҽкҽбберлҽр ҿчен нинди яман урындыр. 

40|77|Бит дҿньяда Аллаһ дошманнары күп, ислам ҿчен Аллаһ юлында сабыр 

кыл, чыдамлы бул, Раббыңның вҽгъдҽсе хак, сине саклар һҽм ярдҽм бирер, 

кҽферлҽргҽ вҽгъдҽ иткҽн ґҽзабыбызны сиңа күрсҽтербез исҽн чагында, яки 

сине үтергҽнебездҽн соң аларны ґҽзаб кылырбыз, соңра җҽза алмак ҿчен 

безгҽ кайтырлар. 

40|78|Ий Мухҽммҽд г-м синнҽн элек Без бик күп пҽйгамбҽрлҽр җибҽрдек, ул 

пҽйгамбҽрлҽрнең бҽгъзелҽренең хҽллҽрен сиңа бҽян иттек, вҽ бҽгъзелҽренең 

хҽллҽрен сиңа бҽян кылмадык. Вҽ һичбер пҽйгамбҽргҽ бер могъҗиза яки бер 

аять белҽн килмҽк лаек булмады, мҽгҽр Аллаһу тҽгалҽнең телҽге белҽн генҽ 

килделҽр. Ҽгҽр кҽферлҽргҽ ґҽзаб белҽн Аллаһуның ҽмере килсҽ, пҽйгамбҽрлҽр 

белҽн кҽферлҽр арасында гаделлек белҽн хҿкем тҽмам булды, ҽнҽ шул вакытта 

бидеґҽтлҽрдҽн тҿзелгҽн батыл динне тотучылар һҽлак булырлар, хҽсрҽттҽ 

ґҽзабта калырлар. 

40|79|Ул – Аллаһ сезгҽ дүрт аяклы хайваннар бирде, бҽгъзелҽренҽ утырып 

йҿрисез, вҽ бҽгъзелҽренең итлҽрен, сҿтлҽрен ашыйсыз. 

40|80|Вҽ аларда сезнең ҿчең күп файдалар бар, вҽ ҽйберлҽрегезне ул 

хайваннар ҿстенҽ салып сҽфҽрлҽрдҽ йҿрисез шулай ук сҽүдҽ таварларыгызны 

хайваннарга вҽ кҿймҽлҽргҽ тҿяп озын юлларга барасыз. 

40|81|Ул – Аллаһ үзенең кодрҽтенҽ вҽ бер генҽ икҽнлегенҽ ачык дҽлалҽт итҽ 

торган галамҽт, могъҗиза вҽ аятьлҽрне һҽрвакыт күрсҽтмҽктҽдер, шуннан соң 

Аллаһуның кайсы аятьлҽрен инкяр итҽ аласыз? 

40|82|Ҽйҽ алар Аллаһ эшлҽренҽ карап Аллаһуны таный белмҽгҽн гафил 

кешелҽр, җир ҿстендҽ игътибар илҽ йҿрмилҽрме, ҽгҽр игътибар илҽ карап 

йҿрсҽлҽр, үзлҽреннҽн ҽүвҽлге кҽферлҽр санда күбрҽк, куҽттҽ артыграк 

иделҽр вҽ тҿзегҽн биналары да тазарак иде, лҽкин Аллаһ ґҽзабы килгҽндҽ 

аларга бер нҽрсҽлҽредҽ файда бирмҽде. 

40|83|Кҽферлҽргҽ пҽйгамбҽрлҽре могъҗизалар вҽ ачык дҽлиллҽр белҽн 

килсҽлҽр, алар пҽйгамбҽрлҽрнең хак сүзлҽрен һичнҽрсҽгҽ санамыйча, 

үзлҽренең бозык игътикадлары вҽ аз тына сукыр белемнҽре белҽн мактанып 

шатландылар. Үзлҽре мҽсхҽрҽ кылган ґҽзаб аларга бик тиешле булды. 

40|84|Ул кҽферлҽр Безнең каты ґҽзабыбызны курганда ҽйтерлҽр: "Аллаһуның 

бер генҽ икҽнлегенҽ иман китердек, вҽ сынымнарга гыйбадҽт итеп мҿшрик 

булуны инкяр иттек", – дип. 

40|85|Лҽкин Безнең каты ґҽзабыбызны күргҽч кенҽ китергҽн иманнары асъла 

файда бирмҽде, кешелҽрнең Аллаһ ґҽзабын күргҽч кенҽ китергҽн иманнары 

файдасыз булуы ҽүвҽлдҽн үк килгҽн Аллаһуның гадел гадҽтедер, ґҽзаб иңгҽн 

вакытта һҽрбер кҽфергҽ алданганлыгы һҽм һҽлак булганлыгы мҽгълүм буладыр. 

41|1|Ха мим. 

41|2|Ошбу Коръҽн рҽхимле вҽ шҽфкатьле Аллаһудан иңдерелгҽн хак китаптыр. 

41|3|Ошбу китапның аятьлҽре ачык аңлатылды вҽ Коръҽндҽ һҽрнҽрсҽ ачык 

ҿйрҽтелде, ґҽрҽб телендҽ укылганы хҽлдҽ Аллаһудан иңдерелгҽн хак китап 

дип белгҽн кешелҽр ҿчен. 

41|4|Ул Коръҽн аның белҽн гамҽл кылучыларны шатландырыр, вҽ аның белҽн 

гамҽл кылмаучыларга җҽһҽннҽм ґҽзабы хҽзерлҽнде, дип хҽбҽр бирер. Бҽлки 

кешелҽрнең күбрҽге Коръҽннҽн баш тартты, алар Коръҽннең хак сүзлҽрен 

ишетмҽслҽр. Баш тарткач ничек ишетсен? 

41|5|Коръҽнгҽ ышанмаучылар ҽйттелҽр: "Ий Мухҽммҽд г-м, син безне Коръҽнгҽ 

чакырасың, безнең күңелебездҽ пҽрдҽ бар ки – аны аңламас, вҽ 

колакларыбызда саңгыраулык бар аны ишетмҽс, вҽ синең белҽн безнең 

арабызда пҽрдҽ бардыр, син үз динең белҽн гамҽл кыл, вҽ без дҽ үз динебез 

белҽн гамҽл кылабыз", – дип. 



41|6|Син аларга ҽйт: "Мин дҽ сезнең кеби үк бер адҽм баласымын, лҽкин 

миңа Аллаһудан вҽхий килҽдер, сезнең Илаһҽгезнең ялгыз бер генҽ Аллаһ 

икҽнлеге белҽн, Аңа чын иман китереп туры итагать итүче булыгыз, һҽм 

тҽүбҽ итеп Аңардан гафу сорагыз! Мҿшриклҽргҽ һҽлак булудыр. 

41|7|Ул мҿшриклҽр зҽкят бирмҽслҽр вҽ алар ахирҽт кҿненҽ ышанмаслар. 

41|8|Иман китереп изге гамҽллҽр кылучы хак мҿэминнҽргҽ һич бетми вҽ 

кимеми торган җҽннҽт нигъмҽтлҽре бардыр. 

41|9|Син аларга ҽйт: "Ҽйҽ сез ике кҿндҽ җирне тҿзеп тҽмам иткҽн Аллаһуга 

иман китермисезме, вҽ Аңа шҽрклҽр-тиндҽшлҽр кыласызмы? Ике кҿндҽ җирне 

яратучы Ул – Аллаһ барча галҽмне тҽрбия итүчедер, Аның тиңдҽше юк. 

41|10|Вҽ ул җир ҿстендҽ зур-зур таулар кылды вҽ ул җирнең файдаларын күп 

кылды, вҽ кешелҽр һҽм хайваннар ҿчен ризыклар халык кылды, җирне вҽ 

җирдҽге байлыкны сораучылар ҿчен тҿгҽл дүрт кҿндҽ халык кылды. 

41|11|Соңра күкне халык кылырга телҽде ул вакытта күк тҿтен иде, күккҽ вҽ 

җиргҽ телҽп яки телҽмичҽ: "Миңа итагать итегез, ягъни Мин ҽйткҽнчҽ 

булыгыз!" Алар ҽйттелҽр: "Йҽ Рабби, телҽп үз ихтыярыбыз илҽ баш иябез", – 

диделҽр. 

41|12|Күклҽрне җиде кат итеп ике кҿндҽ тҿзеп тҽмам кылды, вҽ һҽр күк 

халкына үзенең ҽмерен вҽхий белҽн аңлаттык, вҽ дҿнья күген якты йолдызлар 

белҽн зиннҽтлҽдек, вҽ шайтаннарның фҽрештҽлҽр сүзлҽрен тыңлап 

урлауларыннан атылгучы йолдызлар белҽн сакладык, бу ҽйтелгҽннҽр һҽр эштҽ 

җиңүче вҽ һҽрнҽрсҽне белүче Аллаһу тҽгалҽ эшедер. 

41|13|Ҽгҽр Коръҽнгҽ иман китерүдҽн баш тартсалар, син аларга ҽйт: "Мин 

сезне куркытамын, ягъни ҽгаһландырамын Гая вҽ Сҽмуд кавемен һҽлак иткҽн 

яшен кеби каты яшен ґҽзабы белҽн". 

41|14|Ул кавемнҽргҽ пҽйгамбҽрлҽр башта да килеп вҽ соңрак та килеп 

Аллаһудан башка һичнҽрсҽгҽ гыйбадҽт кылмагыз диделҽр. Ул кҽферлҽр кеше 

затыннан булган пҽйгамбҽрлҽрне инкяр итеп ҽйттелҽр: "Ҽгҽр Раббыбыз безне 

туры юлга күндерергҽ телҽсҽ, ҽлбҽттҽ, безгҽ пҽйгамбҽр итеп фҽрештҽлҽр 

җибҽрер иде, ҽмма сезнең пҽйгамбҽр итеп җибҽрелүегезгҽ ышанмыйбыз", – 

диделҽр. 

41|15|Ҽмма Гад кавеме һич хаксыз җир ҿстендҽ тҽкҽбберлек кылдылар, 

пҽйгамбҽрлҽргҽ каршы гаять олугъланып ҽйттелҽр: "Бездҽн куҽтлерҽк кем 

бар, һичкем юк, ґҽзаб килсҽ, куҽтебез белҽн котылырбыз", – дип. Ҽйҽ алар 

күрмилҽрме, дҿреслектҽ аларны халык кылган Аллаһ алардан үлчҽүсез 

дҽрҽҗҽдҽ куҽтледер. Лҽкин алар Безнең аятьлҽребезне инкяр итүдҽн башканы 

белмилҽр. 

41|16|Без аларга бҽхетсез кҿннҽрдҽ яңгырсыз кҿчле җил җибҽрдек, дҿнья 

тереклегенең хур итүче ґҽзабын татытмаклыгыбыз ҿчен, мактанучылар 

куҽтлҽре белҽн җилгҽ каршы тора алмадылар, һҽлак булдылар, ҽмма ахирҽт 

ґҽзабы хҽсрҽтлерҽк вҽ катырактыр, анда аларга ярдҽм бирелмҽс. 

41|17|Ҽмма Сҽмуд кавеменҽ һидҽятне ачык бҽян иттек, алар исҽ иманлы 

булудан кҽфер булуны артык күрделҽр, аларны кҽсеб иткҽн явызлыклары 

сҽбҽпле хур итүче каты ґҽзаб тотты. 

41|18|Вҽ ул ґҽзабтан иман китереп гҿнаһлардан сакланучы хак мҿэминнҽрне 

коткардык. 

41|19|Аллаһ дошманнары җҽһҽннҽмгҽ кертелсҽлҽр, ҽүвҽл кергҽннҽре туктап 

соңыннан кергҽннҽрне кҿтҽрлҽр, бер-берсен күрсеннҽр ҿчен. 

41|20|Алар җҽһҽннҽмгҽ кергҽч, алар ҿстеннҽн хҽтта колаклары, күзлҽре, вҽ 

тирелҽре кылган бозык эшлҽреннҽн шҽһадҽт бирерлҽр. 

41|21|Алар үзлҽренең тирелҽренҽ ҽйтерлҽр: "Ник сез безнең зарарыбызга 

шҽһадҽт бирҽсез", – дип. Тирелҽре ҽйтер: "Без сҿйлҽгҽн сүзлҽрне Аллаһу 

тҽгалҽ сҿйлҽтте, вҽ Ул – Аллаһ ҽүвҽл мҽртҽбҽдҽ сезне халык кылды, 

каберлҽрегездҽн кубарылгач та шул Аллаһуга кайтырсыз", – дип. 



41|22|Сез дҿньяда бозык эшлҽрне кешелҽрдҽн яшереп качып эшлҽдегез, ҽмма" 

Аллаһудан һҽм үзегезнең ҽгъзаларыннан яшерҽ алмадыгыз, һҽм ул 

ҽгъзаларыгыздан кыямҽт кҿнендҽ ҿстебездҽн торырлар вҽ безнең зарарга 

шҽһадҽт бирерлҽр дип уйлап карамадыгыз, лҽкин сез кылган бозык 

эшлҽрегезнең күбрҽген Аллаһ белмидер, дип уйладыгыз. 

41|23|Аллаһ безнең бозык эшлҽребезнең күбрҽген белмидер дигҽн заныгыз 

бүген сезне һҽлак итте, моның ҿчен хҽсрҽтлҽнүче вҽ кайгыручы булып 

ҽверелдегез. 

41|24|Ул Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар, ҽгҽр җҽһҽннҽм ґҽзабына 

чыдасалар, аларга утырачак урындыр, ҽгҽр изге гамҽллҽр кылыр ҿчен дҿньяга 

кайтарылуны сорасалар, алар дҿньяга кайтарылачак түгеллҽр. 

41|25|Коръҽн белҽн гамҽл кылмаганнары ҿчен Без аларга шайтанны ирекле 

кылдык, шайтан аларны дҿнья байлыгы белҽн алдаган кеби батыл дин, бидеґҽт 

гамҽллҽр, хорафатлар белҽн дҽ алдады, ахирҽттҽн мҽхрүм итте, ґҽзаб 

кылырбыз дигҽн сүзебез аларга лязем булды, болар да элек үтеп киткҽн Без 

һҽлак иткҽн кешелҽр вҽ җеннҽр җҿмлҽсеннҽндерлҽр, инде алар барчасы 

мҽңгегҽ ґҽзаб белҽн хҽсрҽттҽ калучылардыр. 

41|26|Коръҽн Кҽримне кем генҽ укыса да, кҽферлҽр ҽйтҽлҽр: "Коръҽн 

сүзлҽренҽ колак салмагыз, тыңламагыз, Коръҽн укучыны укудан туктатыр ҿчен 

юк-бар сүзлҽр белҽн кычкырышып сҿйлҽшегез", – дип. 

41|27|Коръҽнгҽ ышанмаучыларга һҽм Коръҽн сүзлҽрен тыңламаучыларга, 

ҽлбҽттҽ, каты ґҽзабны татытырбыз, дҽхи аларны кабахҽт эшлҽренең 

кабихырагы белҽн җҽзаларбыз. 

41|28|Ошбу кабих җҽза Аллаһ дошманнарына җҽһҽннҽм утыдыр, анда алар ҿчен 

тора торган урын бардыр, Коръҽнне инкяр итүлҽренең җҽзасы шул булсын 

ҿчен. 

41|29|Уттагы кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безне хак диннҽн адаштыручы 

җеннҽрне вҽ кешелҽрне безгҽ күрсҽтче, без аларны утта аяк астыбызга салып 

таптар идек, хҽтта бездҽн дҽ катырак ґҽзабта булсыннар ҿчен", – дип. 

Күрҽсез, дҿньяда азгынлыкта дус булган кешелҽр, ахирҽттҽ дус була 

алмаслар икҽн лҽбаса. 

41|30|Дҿреслектҽ иман китергҽн кешелҽр безнең тҽрбиячебез Аллаһ, диярлҽр, 

соңра иманда, диндҽ һҽм тормышта туры гадел булдылар, үлгҽн вакытларында 

аларга рҽхмҽт фҽрештҽлҽре иңҽрлҽр, сез хак мҿэминнҽрсез, үлемнҽн вҽ 

ахирҽттҽн курыкмагыз, һҽм дҿньяда калган якыннарыгыз ҿчен дҽ кҿенмҽгез, 

бҽлки үзегезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн җҽннҽт белҽн шатланыгыз, диярлҽр. 

41|31|Без сезнең белҽн дҿньяда һҽм ахирҽттҽ дусларбыз, сезне адашып һҽлак 

булуыгыздан сакларбыз, үзегезгҽ хҽзерлҽнгҽн җҽннҽттҽ күңеллҽрегез ни 

телҽсҽ шул булгучыдыр, дҽхи анда сез ни сорасагыз шул бирелер. 

41|32|Ярлыкап рҽхмҽт итүче Аллаһудан хҽзерлҽнмеш тҿрле яхшы ризыклар 

булганы хҽлдҽ. 

41|33|Ислам динендҽ, Коръҽн юлында файдалы эшлҽрне, изге гамҽллҽрне 

кылганы хҽлдҽ Аллаһуга иман китерергҽ һҽм ислам динен кабул итҽргҽ 

кешелҽрне чакыручы мҿселманның сүзеннҽн дҽ күркҽмрҽк файдалырак сүз 

булырмы, һҽм ул һҽркайда ҽйтҽдер: мин мҿселман, бу эшлҽрне эшлҽргҽ мин 

бурычлымын, дип. Ягъни бу эш һҽр мҿселманның бурычыдыр. 

41|34|Яхшылык белҽн явызлык бертигез булмаслар, чҿнки яхшылыкка файда һҽм 

сҽваб бар, явызлыкка зарар һҽм ґҽзаб бар. Ҽгҽр сиңа берҽү явызлык кылса, 

син аңа җавап итеп яхшылык кыл, ул кеше сиңа явызлыкны дошманлык илҽ 

кыладыр, ҽмма син сабыр ит һҽм дҽ аның явызлыгына карты һҽрвакыт изгелек 

ит, соңра ул синдҽ явызлыкның юклыгын белеп, явызлык итүеннҽн туктар һҽм 

тҽүбҽ итеп синнҽн гафу сорар, аннары бер-берегезгҽ якын дус булырсыз. 



41|35|Лҽкин бу эшне һҽр кеше эшли алмас, мҽгҽр кҿчле иманлы, чын сабырлы 

мҿэминнҽр генҽ эшли алырлар, вҽ явызлыкка каршы изгелек итү һҽрбер кешегҽ 

бирелмҽс, мҽгҽр олугъ бҽхетле кешегҽ генҽ бирелер. 

41|36|Ҽгҽр явызлык итүчегҽ изгелек итҽргҽ шайтан сиңа ирек бирмҽсҽ, 

шайтанның шҽреннҽн Аллаһуга сыгын, Ул сине шайтан вҽсвҽсҽсеннҽн саклар, 

аннары явызлыкка каршы изгелек итҽ алырсың. Бит Ул – Аллаһ ишетүче вҽ 

белүчедер. 

41|37|Тҿннең вҽ кҿннең яратылышы, кояш вҽ айның тҿзелеше һҽм хҽрҽкҽтлҽре 

Аллаһуның кодрҽтенҽ вҽ берлегенҽ дҽлалҽт итҽ торган галҽмҽтлҽрдҽндер, ий 

кешелҽр, кояшка вҽ айга сҽҗдҽ кылмагыз, чҿнки алар да сезнең кеби 

мҽхлуклҽрдер, бҽлки барча нҽрсҽне халык кылучы Аллаһуга сҽҗдҽ кылыгыз, 

ҽгҽр сез Аллаһуга гына гыйбадҽт итҽ торган булсагыз? 

41|38|Ҽгҽр кире кешелҽр Аллаһуга гыйбадҽт кылырга тҽкҽбберлҽнсҽлҽр, алар 

ҿчен кайгырма, Раббың хозурында булган хҿрмҽтле фҽрештҽлҽр вҽ Аллаһуның 

рҽхмҽтенҽ якын булган мҿэминнҽр кҿндезлҽрен вҽ кичҽлҽрен Аңа тҽсбихлҽр 

ҽйтҽлҽр, алар тҽсбих ҽйтүдҽн һич тҽ арымаслар. 

41|39|Ҽлбҽттҽ күрҽсең, корыган үлҽнсез җиргҽ күктҽн су иңдерсҽк үлгҽн җир 

терелеп яшҽрҽдер, шул хҽлдҽ үлгҽн җирне тергезүче Аллаһ, ҽлбҽттҽ, үлгҽн 

кешелҽрне тергезҽчҽктер, Аның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитҽдер. 

41|40|Безнең аятьлҽребезне ялган дип уйлаучылар хак юлдан чыгарлар, ягъни 

хак юлны тапмаслар. Алар ничек тҽ Бездҽн яшеренҽ алмаслар. Кыямҽт кҿнендҽ 

утка ташланган кешенең хҽле яхшы булырмы? Яки кыямҽт кҿнне һҽр 

куркынычтан вҽ ґҽзабтан имин булган кешенең хҽле яхшы булырмы? Инде 

телҽгҽнегезне кылыгыз, ягъни телҽсҽгез Коръҽн күрсҽткҽн юлны ташлап 

мҽңгегҽ утка керергҽ хҽзерлҽнегез, яки телҽсҽгез Коръҽн күрсҽткҽн хак юл 

белҽн барып җҽннҽткҽ мҽңгегҽ керергҽ хҽзерлҽнегез! Ул – Аллаһ сезнең 

кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдар, яхшы күрҽдер. 

41|41|Аллаһудан Коръҽн килгҽннҽн соң Коръҽннең хҿкемнҽрен вҽ вҽгазьлҽрен 

инкяр итүчелҽр тиешле җҽзаны алырлар. Бит ул Коръҽн бик кҿчле вҽ файдалы, 

мисалы юк бер хак китаптыр. 

41|42|Ул Коръҽннең алдыннан да вҽ артыннан да батыл килмҽс, ягъни Коръҽн 

иңгҽн елларда да, хҽзерге кҿндҽ дҽ Коръҽн Кҽримне вҽ аның хҿкемнҽрен, 

вҽгазьлҽрен юкка чыгара торган кҿч вҽ куҽт дҿньяда табылмады һҽм 

табылмас. Ул Коръҽн эшендҽ гадел хҽким сүзендҽ вҽ фигылендҽ мактаулы 

булган Аллаһудан иңдерелмештер. 

41|43|Ий Мухҽммҽд г-м, сиңа башка сүз ҽйтелмидер, мҽгҽр синнҽн элекке 

пҽйгамбҽрлҽргҽ ҽйтелгҽн сүзлҽр генҽ ҽйтелҽдер, синең Раббың мҿэминнҽрне 

ярлыкаучы вҽ кҽферлҽрдҽн каты рҽнҗеткүче ґҽзаб белҽн үч алу иясе. 

41|44|Ҽгҽр Без Коръҽнне гарҽб теленнҽн башка телдҽ кылсак иде, ҽлбҽттҽ 

ҽйтерлҽр иде: "Ни булыр иде бу Коръҽннең аятьлҽре без аңлый торган гарҽб 

телендҽ бҽян ителгҽн булса, пҽйгамбҽр үзе гарҽб китабы башка телдҽ, дип, 

янҽ инкярлҽрен арттырыр иделҽр. Син ҽйт: "Ул Коръҽн иман китергҽн хак 

мҿэминнҽргҽ ышанычлы туры юлдыр вҽ күңелдҽге мҿшриклек, монафикълык вҽ 

наданлык чирлҽренҽ шифадыр. Ҽмма Коръҽнгҽ яки аның хҿкемнҽренҽ 

ышанмаучыларның колакларында саңгыраулык бар ки, инде алар ишетмҽслҽр, вҽ 

Коръҽн аларга сукырлыктыр ки, Коръҽн күрсҽткҽн хак юлны күрмҽслҽр, ул 

кҽферлҽрнең ишетмҽүдҽ вҽ күрмҽүдҽ мисаллары бик ерактагы кеше кебилҽрдер, 

ул ерактагы кешегҽ кычкырып сҿйлҽсҽң дҽ ишетмҽс, вҽ ишарҽ итеп күрсҽтсҽң 

күрмҽс. 

41|45|Тҽхкыйк Без Мусага Тҽүрат бирдек, ул китап турында ихтыйлаф ителде 

бҽгъзелҽре ышанды, бҽгъзелҽре ышанмады. Ҽгҽр Коръҽнне ялганга 

тотучылардан ґҽзабны кичектерү белҽн Раббыңның вҽгъдҽсе булмаса иде, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ хҿкеме араларында ґҽзаб белҽн тҽмам булыр иде. Алар, 

ҽлбҽттҽ, Коръҽннҽн шиклҽнҽлҽр вҽ аның хаклыгыннан авышалар. 



41|46|Берҽү Коръҽн юлыннан барып Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ изге гамҽллҽр 

кылса, файдасы, ҽлбҽттҽ, үзенҽдер, вҽ берҽү Коръҽн юлын ташлап шайтан 

юлыннан барып, бозык эшлҽр кылса, зарары, ҽлбҽттҽ, үзенҽдер, синең Раббың 

бҽндҽлҽренҽ золым итүче түгел, ҽмма кешелҽр үз-үзлҽренҽ золым итҽлҽр. 

41|47|Кыямҽтнең кайчан булачагын белү Аллаһуга кайтарылыр, вҽ чҽчҽктҽн 

бер җимеш чыкмас, вҽ һичбер хатын балага йҿкле булмас вҽ баласын 

тудырмас, мҽгҽр бу эшлҽр бар да Аллаһ белеме, Аның ярдҽме илҽ булыр. 

Кыямҽт кҿнне Аллаһ мҿшриклҽргҽ нида кылып ҽйтер: "Кая Миңа тиң кылган 

сынымнарыгыз?" Мҿшриклҽр ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, без инде хҽбҽр бирдек, 

Синең шҽригең-тиңдҽшең барлыгына безлҽрдҽн һичкем шаһит булачак 

түгелдер". 

41|48|Дҿньяда гыйбадҽт кылган сынымнары ахирҽттҽ үзлҽреннҽн гаиб булыр, 

үзлҽренҽ күренмҽс, вҽ ул мҿшриклҽр шул вакытта белерлҽр качып котылырга 

урын юклыгын. 

41|49|Кеше Аллаһудан дҿнья кирҽген, сҽламҽтлек, тынычлык, байлык вҽ 

шатлык, бҽхет кебилҽрне сораудан туктамый һҽм сораудан ялыкмый, ҽгҽр аны 

бҽла-казалар тотса, тормышының шатлыгы китсҽ, Аллаһуның рҽхмҽтеннҽн 

ҿметен кисҽ, сабыр итми, шҿкер дҽ итми һҽм ґҽеп үземдҽдер дип тҽүбҽ итми 

һҽм Аллаһудан гафу да сорамый. Шулай итеп, Аллаһудан үзеннҽн-үзе бизҽ. 

41|50|Ҽгҽр ул кҽфергҽ бҽла-казадан соң рҽхмҽтебездҽн татытсак, ягъни 

сҽламҽтлек, байлык бирсҽк, ул ҽйтҽдер: болар бар да үзем кҽсеп итеп 

булдырган уз нҽрсҽлҽрем, дип. Дҽхи кыямҽт булыр дип тҽ уйламыйм, ҽгҽр 

кыямҽт булып Раббыма кайтарылсам, Аның хозурында миңа дҿньяныкыннан 

артыграк нигъмҽтлҽр булыр, дип мактанадыр. Хакны инкяр итүче кҽферлҽрнең 

эшлҽгҽн кабахҽт эшлҽрен, ҽлбҽттҽ, үзлҽренҽ күрсҽтербез һҽм аларга каты 

ґҽзаб татытырбыз. 

41|51|Ҽгҽр кешегҽ рҽхмҽт кылып нигъмҽтлҽр бирсҽк, аның Шҿкереннҽн вҽ 

Аллаһуга гыйбадҽт кылудан баш тартыр, вҽ тҽкҽбберлҽнеп Аллаһуга дога 

кылудан ерак булыр, ҽгҽр аңа нҽфесе яратмаган авырлыклар килсҽ, шул 

вакытта ул Аллаһудан күп сораучы булып ҽверелҽ. 

41|52|Коръҽнгҽ ышанмаучыларга ҽйт: "Белҽсезме, Коръҽн Аллаһудан 

иңдерелгҽн булып та соңра сез Коръҽнгҽ иман китермҽсҽгез, миңа хҽбҽр 

бирегез, Коръҽннҽн сукыр вҽ аңардан ерак булган кешедҽн дҽ адашучырак вҽ 

азгынрак кеше бармы?" 

41|53|Безнең кодрҽтебезгҽ вҽ берлегебезгҽ дҽлалҽт иткҽн ачык вҽ кҿчле 

галҽмҽтлҽребезне, бҿтен галҽм тҿзелешенең хҽллҽреннҽн кешелҽргҽ 

күрсҽтербез, вҽ кешелҽрнең яртылашы Аллаһ эше икҽнлеген үзлҽренең 

тҿзелешеннҽн күрсҽтербез, хҽтта ачыкланганга чаклы Аллаһу тҽгалҽнең 

хаклыгы һҽм бер генҽ икҽнлеге вҽ Коръҽн Аллаһ китабы вҽ Мухҽммҽд г-м 

Аллаһуның расүле икҽнлеге ачыкланганга чаклы. Ҽйҽ һҽрнҽрсҽгҽ шаһит 

булырга синең Раббың җитмиме? 

41|54|Ҽгаһ булыгыз, күп кешелҽр кубарылып Раббылары хозурына 

барачакларына шиклҽнмҽктҽдер, Ҽгаһ булыгыз, Ул – Аллаһ белеме вҽ кодрҽте 

белҽн чолгап алучыдыр. 

42|1|Ха мим. 

42|2|Гайн син каф – мҽгънҽлҽрен Аллаһ үзе белҽ. 

42|3|Ҽмерлҽрен үтҽүдҽн вҽ хҿкемнҽрен йҿртүдҽ ҿстен вҽ кҿчле булган Аллаһ 

ҽнҽ шулай сиңа һҽм синнҽн элекке пҽйгамбҽрлҽргҽ аятьлҽрен вҽхий итҽдер. 

42|4|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽрнҽрсҽ Ул – Аллаһуга хастыр, вҽ Ул – 

Аллаһ һҽр заттан бҿектер, зат вҽ сыйфатында һҽрнҽрсҽдҽн олугътыр. 

42|5|Аллаһуның олугълыгыннан күклҽрнең ҿске катлаулары ярылырга якын 

булыр, вҽ фҽрештҽлҽр Аллаһуны мактап тҽсбихлҽр ҽйтҽлҽр, вҽ җирдҽ булган 

мҿэминнҽр ҿчен Аллаһудан гафу сорыйлар, Ҽгаһ булыгыз, тҽүбҽ итеп тҿзҽлүче 

мҿэминнҽрне Аллаһ, ҽлбҽттҽ, ярлыкаучы вҽ аларга рҽхимледер. 



42|6|Аллаһудан башканы Аллаһ урынына тотучылар бар, нҽфесне, шайтанны, 

сынымнарны вҽ ишан кебилҽрне Алла аларның эшлҽрен белүче, җҽзаларын 

бирер, югыйсҽ, син аларга вҽкил-хуҗа түгелсең. 

42|7|Ҽнҽ шулай сиңа Коръҽнне гарҽб телендҽ вҽхий иттек, ул Коръҽн белҽн 

шҽһҽрлҽр анасы булган Мҽккҽ шҽһҽре мҿшриклҽрен вҽ Мҽккҽ тирҽсендҽге шҽһҽр 

халыкларын Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытмаклыгың ҿчен, вҽ барча халык бер 

урынга җыела торган кыямҽт кҿне белҽн куркытмаклыгың ҿчен, ул кҿннең 

булачагында һҽм барча халык бер урынга җыелачагында һич шик юктыр, ул 

кҿндҽ бер фирка кешелҽр җҽннҽттҽ булырлар, вҽ бер фирка кешелҽр 

җҽһҽннҽмдҽ булырлар. 

42|8|Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, кешелҽрнең барчасын бер диндҽ кылыр иде, 

лҽкин Аллаһ үзе телҽгҽн бҽндҽсен Коръҽн белҽн гамҽл кылдырып рҽхмҽтенҽ 

алыр. Ҽмма Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы залимнҽргҽ ул кҿндҽ дус та, 

ярдҽмче да булмас. 

42|9|Ҽйҽ ул адашкан кешелҽр Аллаһудан башканы үзлҽренҽ дус итеп алалармы? 

Бҽлки иманлы кешелҽр ҿчен ярдҽмче дус фҽкать Аллаһ үзе генҽдер, вҽ Ул – 

Аллаһ үлеклҽрне тергезер, Ул һҽрнҽрсҽгҽ кадирдер. 

42|10|Ий сез ачык дҽлиллҽрне ригая кылмаучы кире кешелҽр, диндҽ дҽлилсез 

низагълашуларыгызның хҿкеме Аллаһуга кайтарылыр, Ул үзе хҿкем итеп аерыр 

– кемнеке дҿрес, кемнеке – ялган, шунда мҽгълүм булыр, ҽнҽ шулай гаделлек 

белҽн хҿкем итүче Аллаһ минем Раббымдыр, мин Аңа гына тҽвҽккҽл кылдым 

ягъни Аның хҿкемнҽрен үтҽп, Аның сүзлҽрен генҽ сҿйлҽрмен һҽм баш иеп 

Аллаһуга кайтамын. 

42|11|Ул – Аллаһ җирне вҽ күклҽрне тҿзүче, вҽ сезнең ҿчен үзегездҽн 

хатыннар кылды, вҽ һҽрбер хайванны ата-ана-лы итеп яратты, шул тҽртип илҽ 

сезне дҽ, хайваннарны да күбҽйтте, Аллаһуга охшаган һичнҽрсҽ юктыр, вҽ Ул 

һҽр тавышны ишетүче вҽ һҽрнҽрсҽне күрүчедер. 

42|12|Җир вҽ күклҽр хҽзинҽлҽренең ачкычлары Аллаһ кулындадыр, телҽгҽн 

кешесенең ризыгын киң кылыр, вҽ телҽгҽн кешесенең ризыгын тар кылыр, Ул, 

ҽлбҽттҽ, һҽрнҽрсҽне белеп эшлҽүчедер. 

42|13|Без сезгҽ диндҽ шҽригать тҿзеп бирдек, ул шҽригатьне Нухка, вҽ 

сиңа, ий Мухҽммҽд г-м, вҽ Ибраһимгҽ, вҽ Мусага, вҽ Гыйсага васыять иттек, 

ягъни йҿклҽдек, "Без тҿзегҽн шул хак дин шҽригатен тотыгыз, ҽмма 

хҿкемнҽрен бозмагыз, шҽригатьне үзгҽртмҽгез һҽм тҿрле фиркалҽргҽ, тҿрле 

мҽзһҽблҽргҽ бүленмҽгез", – дип һҽр пҽйгамбҽргҽ ю һҽр мҿселманга ҽмер 

иттек. Сезнең кешелҽрне хак дин исламга дҽгъват итүегез мҿшриклҽргҽ бик 

авыр эш булды, ягъни ислам динен кабул итү, аларга утка керүдҽн дҽ авыр 

булды. Аллаһ Үзе тҿзегҽн хак дингҽ үзе телҽгҽн кешесен ихтыяр итҽр һҽм 

анда тартыр, вҽ Аллаһуга итагать белҽн кайткан кешене ул хак дингҽ 

күндерер. 

42|14|Дҿньядагы һҽр заманадагы кешелҽр, Аллаһ диненең хҿкемнҽрендҽ 

ихтилаф кылмадылар мҽгҽр Аллаһудан Ислам диненең барча хҿкемнҽре килеп 

ачык аңлатылганнан соң ихтилаф кылдылар, вҽ хҿседлек белҽн үзара 

дошманлашып бик күп фиркалҽргҽ бүленделҽр. Ҽгҽр ґҽзабны билгеле булган 

кыямҽт кҿненҽ чаклы кичектерү белҽн Раббыңның вҽгъдҽ сүзе булмаса иде, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ хҿкемнҽрен үзгҽртеп, бидеґҽт гамҽллҽр белҽн Ислам динен 

бозучы мҿшриклҽр илҽ Аллаһ арасында дҿньяда ук хҿкем тҽмам булып, һҽммҽсе 

һҽлак булыр иделҽр. Пҽйгамбҽрлҽреннҽн соң Тҽүрат вҽ Инҗилгҽ варис булган 

яһүдлҽр вҽ насаралар, алар Мухҽммҽд г-мнең пҽйгамбҽрлеген дҽ вҽ Коръҽннең 

Аллаһ китабы икҽнлеген дҽ шиклҽнмҽктҽлҽр, ягъни ышансак алданырбыз, дип 

уйлыйлар. 

42|15|Ҽнҽ шул Аллаһ тҿзегҽн ислам шҽригатен кабул итҽргҽ кешелҽрне вҽгъдҽ 

кыл, вҽ үзеңҽ шҽригатьне үтҽүдҽ һҽм ирештерүдҽ Аллаһ боерганча туры һҽм 

истикамҽттҽ бул! Вҽ шҽригатьне тотмаган кешелҽргҽ вҽ аларның гадҽтенҽ 



иярмҽ, вҽ ҽйт: "Аллаһ иңдергҽн китап хҿкемнҽренҽ ышандым вҽ иярдем һҽм 

сезнең арагызда гаделлек кылырга ҽмер ителдем! Аллаһ – безнең Раббыбыз 

һҽм сезнең Раббыгыздыр. Безгҽдер – безнең гамҽллҽребез, сезгҽдер – сезнең 

гамҽллҽрегез. Безнең белҽн сезнең арада хосумҽт вҽ низагъ юктыр. Аллаһ 

кыямҽт кҿнне барчагызны да бер урынга җыяр вҽ ахырда кайтмак Аллаһугадыр, 

дип. 

42|16|Аллаһуның берлеге вҽ исламның хаклыгы хакында ачык дҽлиллҽрне 

ишетеп вҽ белеп ислам динен кабул иткҽннҽн соң, Аллаһуның берлеге хакында 

вҽ ислам хҿкемнҽре хакында пҽйгамбҽр белҽн кычкырышып дҽлил китереп 

маташтылар, яки үзлҽренең батыл игътикадларын исламга кертергҽ 

тырышырлар, лҽкин Аллаһ хозурында китергҽн дҽлиллҽре батылдыр, аларга 

Аллаһуның ачуы һҽм аларга каты ґҽзаб булачактыр. "Хҽзер бездҽ хакны инкяр 

итеп, батыл игътикадны вҽ бидеґҽт гамҽллҽрне яклаучылар бик күплҽр. 

Раббым аларның йогышлы яман чиреннҽн Үзең сакла!" 

42|17|Ул – Аллаһ Коръҽнне хаклык белҽн иңдерде, Коръҽндҽ хак булмаган бер 

сүз дҽ юк. Вҽ һҽр нҽрсҽгҽ үлчҽү бирде һҽм гадел үлчҽгез, диде. Кайдан 

белҽсең, ихтимал кыямҽт кҿне бик якындыр! 

42|18|Кыямҽткҽ ышанмаган кешелҽр, ул кыямҽт тизрҽк килсен, дилҽр. Ҽмма 

хак мҿэминнҽр, кыямҽттҽн куркалар, һҽм кыямҽтнең булачагын хак дип 

белҽлҽр. Ҽгаһ булыгыз кыямҽт булмый дип низагълашучы кешелҽр, хактан бик 

ерак адашмакталар. 

42|19|Аллаһ бҽндҽлҽренҽ яхшылык ияседер, ягъни кешелҽрне ямансызлыкка, 

гҿнаһлы эшкҽ вҽ җҽһҽннҽмгҽ чакырмый һҽм ул эшлҽргҽ этҽрми, бҽлки иманлы, 

динле һҽм изге гамҽлле булырга чакыра һҽм Коръҽн белҽн җҽннҽткҽ юл 

салган, шул юл белҽн җҽннҽтлҽремҽ килегез, мҽңгегҽ нигъмҽтлҽрем эчендҽ 

сый-хҿрмҽттҽ булыгыз, ди. Җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн телҽгҽн кешесен 

ризыкландырыр, вҽ Ул зур куҽтле вҽ һҽр эштҽ җиңүчедер. 

42|20|Бер мҿэмин ахирҽт нигъмҽтлҽрен ҿмет итеп гҿнаһлардан саклануын да, 

сҽваблы эшлҽрне эшлҽве дҽ Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ булса, Без аңа савабын 

вҽ ахирҽт нигъмҽтлҽрен арттырырбыз. Янҽ берҽү дини гамҽле бҽрабҽренҽ 

дҿнья малын, дҿнья дҽрҽҗҽсен телҽсҽ, Без аңа гамҽле бҽрабҽренҽ ашауны вҽ 

мал алуны дҿньяда бирербез, ҽмма ахирҽттҽ аңа нигъмҽттҽн һичнҽрсҽ булмас 

мҽгҽр хҽсрҽт, кайгы вҽ ґҽзаб кына булыр". 

42|21|Дҿнья малы ҿчен гамҽл кылучы бидеґҽтлҽрнең Аллаһудан башка тагын 

бер Аллаһлары бармы? Аллаһ рҿхсҽтеннҽн башка Коръҽнгҽ вҽ сҿннҽт-расүлгҽ 

хыйлаф шҽригать тҿзеделҽр. Багучылар, изгелҽр каберлҽренҽ файда ҿмет итеп 

бару, бидеґҽт гамҽллҽр, хорафатлар, ырымнар – болар берсе дҽ Аллаһудан 

да, пҽйгамбҽрдҽн дҽ түгел. Бу эшлҽр һҽммҽсе шайтан эшлҽредер. Ҽгҽр ислам 

динен бозучы бидеґҽтчелҽргҽ вҽ батыл дин тҿзүче мҿшриклҽргҽ ґҽзабны 

ахирҽткҽ кичектерү белҽн Аллаһуның вҽгъдҽсе булмаса иде, ҽлбҽттҽ, Аллаһ 

аларны дҿньяда ук ґҽзаб кылыр иде, лҽкин ул залимнҽргҽ ахирҽттҽ, ҽлбҽттҽ, 

рҽнҗеткүче каты ґҽзаб булачакдыр. 

42|22|Кыямҽт кҿнендҽ залимнҽрне эшлҽгҽн кабахҽт эшлҽрнең ґҽзабыннан 

куркучы күрерсең, нҽфескҽ, шайтанга ияреп Алла динен бозучы залимнҽргҽ 

бармыйча, кемгҽ булсын чҽчлҽрен агартып, йҿзлҽрен каралтып ҿннҽрен ала 

торган тҿрле куркынычлы ґҽзаблар? Вҽ ул куркынычлы ґҽзаблар аларны 

каршылап кочаклап алыр. Ҽмма ҽлеге шайтан гамҽллҽреннҽн ерак булып, 

Коръҽн юлы белҽн изге гамҽллҽр кылучы хак мҿэминнҽр, җҽннҽт бакчаларында 

нигъмҽтлҽр эчендҽ булачаклар, аларга Раббылары хозурында ни телҽсҽлҽр шул 

булыр, бу нҽрсҽлҽр аларга Аллаһуның, олугъ юмартлыгыдыр. 

42|23|Югарыда зекер ителгҽн нигъмҽтлҽр белҽн Аллаһ иман китереп тҽ 

явызлыкны белмичҽ яхшылыкны гына уйлаган, яхшылыкны гына эшлҽгҽн хак 

мҿэминнҽрне шатландырадыр. Ий Мухҽммҽд г-м ҽйт: "Мин сезгҽ Аллаһ 

хҿкемнҽрен ирештереп ислам динен ҿйрҽткҽнем ҿчен һҽм тиремнҽн чыгардай 



булып сезне мҿселман итҽргҽ тырышканлыгым ҿчен, сездҽн ҽҗер яки дҿнья 

малын сорамыймын, мҽгҽр сезгҽ якынлыгым ҿчен дуслык итүегезне телим, 

ягъни диндҽ һҽрвакыт чын күңелдҽн кардҽш булуыгызны телим. Берҽү саф 

күңелдҽн Аллаһ ризасы ҿчен яхшылыкны кҽсеп итсҽ, Без аңа яхшылыгын да 

яхшылыкны арттырып савабын ике ҿлеш бирербез, Аллаһ ярлыкаучы вҽ 

яхшылыкның хакын җҽннҽт нигъмҽтлҽре белҽн түлҽүчедер. 

42|24|Ҽйҽ ул кҽферлҽр синең хакында: "Коръҽнне Аллаһ иңдерде дип, 

Аллаһуга ялганны ифтира кыла", – дилҽрме? Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ иде, ҽлбҽттҽ, 

күңелеңне пҽрдҽлҽр иде дҽ соңра ялганны ифтира кылудан тартынмас идең. 

Аллаһ батылны җуядыр, хак янында калдырмыйдыр, вҽ хакны Үзенең Коръҽндҽге 

сүзлҽре белҽн сабит кыладыр ягъни хакның хаклыгын ачык аңлата һҽм хакны 

яклый. Ул – Аллаһ күкрҽк эчендҽге нҽрсҽлҽрне белүчедер. 

42|25|Ул – Аллаһ тҽүбҽ итеп тҿзҽлүче мҿэминнҽрнең тҽүбҽсен кабул итүче вҽ 

тҿзҽлүчелҽрнең начарлыгын гафу итҽдер, вҽ Ул сезнең ни эшлҽгҽнегезне 

белҽдер. 

42|26|Дҽхи иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽрнең догаларын кабул 

итҽдер һҽм аларга Үзенең юмартлыгыннан арттырып та бирер. Ҽмма Коръҽнгҽ 

иман китермҽгҽн кешелҽргҽ каты ґҽзаб булыр. 

42|27|Ҽгҽр Аллаһ һҽр кешегҽ ризыкны киң кылып һҽрберсен бай итсҽ, ул 

вакытта, ҽлбҽттҽ, һҽркайсы җир ҿстендҽ бозыклык вҽ фҽсҽд кылыр иделҽр, 

шуның ҿчен кешелҽргҽ малны Үзе телҽгҽнчҽ генҽ бирҽдер, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, 

бҽндҽлҽренең хҽллҽреннҽн хҽбҽрдардер вҽ кемгҽ киң ризык тиешле, кемгҽ тар 

тиешле икҽнлекне дҽ белүчедер. 

42|28|Ул – Аллаһ яңгырны яудырадыр кешелҽр яңгырдан ҿметлҽрен ҿзгҽннҽре 

соңында, вҽ рҽхмҽтле яңгырын чҽчҽр, вҽ Ул мҿэминнҽрнең вҽлиседер вҽ һҽр 

эштҽ мактаулыдыр. 

42|29|Аллаһу тҽгалҽнең кодрҽтенҽ дҽлалҽт итҽ торган галҽмҽтлҽрдҽндер, 

җирне вҽ күклҽрне халык кылуы һҽм җирдҽ вҽ күклҽрдҽ җан иялҽрен таратуы, 

ҽгҽр телҽсҽ барчасын бер урынга җыярга да кадирдер. 

42|30|Ий мҿэминнҽр сезгҽ ирешкҽн бҽла-казалар вҽ кайгылар, үзегез кҽсеп 

иткҽн гҿнаһларыгыз сҽбҽпледер, шулай булса да Аллаһ гҿнаһларыгызны 

күбрҽген гафу итҽдер. 

42|31|Ий мҿшриклҽр үзегезгҽ килҽ торган бҽла-казадан качып котылучы 

түгелсез һҽм сезгҽ Аллаһудан башка дус та, вҽ ґҽзабтан коткаручы ярдҽмче 

да юк. 

42|32|Дҽхи диңгезлҽрдҽ бҿек таулар кеби корабларның йҿрүе, Аллаһуның 

кодрҽтенҽ дҽлалҽт итҽ торган гамҽллҽрдҽндер. 

42|33|Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ җилне туктатыр иде, кораблар китҽ алмыйча су 

эчендҽ калыр иделҽр. Аллаһуның бу эшендҽ, ҽлбҽттҽ, бҽла-казага сабыр 

итеп, нигъмҽтлҽргҽ шҿкер итүчелҽр ҿчен гыйбрҽтлҽр бар. 

42|34|Ҽгҽр Аллаһ телҽсҽ, ул корабларны батырыр иде, кылган бозык эшлҽре 

ҿчен, лҽкин аларның күп гҿнаһларын гафу итҽр, шуның ҿчен аларны батырмас. 

42|35|Коръҽн аятьлҽрен инкяр итеп низагълашкан кешелҽр Аллаһ ґҽзабыннан 

качып котылырга аларга урын юк икҽнлекне белсеннҽр ҿчен. 

42|36|Аллаһудан сезгҽ бирелгҽн дҿньядагы барча нҽрсҽ фҽкать вакытлыча 

дҿнья тереклеге һҽм дҿнья зиннҽтедер. Ҽмма Аллаһу хозурында булган ахирҽт 

нигъмҽтлҽре, иман китереп Аллаһуга һҽрвакыт итагать итүдҽ Ана тҽвҽккҽл 

итүчелҽре дҽхи җиледер вҽ бетми торган мҽңгелектер. 

42|37|Ахирҽт нигъмҽтлҽре дҽхи шулар ҿчендер, алар зур гҿнаһлардан һҽм 

фҽхеш эшлҽрдҽн сакланырлар, һҽм аларны берҽү ачуландырса, гафу итҽрлҽр. 

42|38|Вҽ алар Аллаһның һҽр боерыгын кабул итҽрлҽр, вҽ намазларын 

вакытында укырлар, вҽ киңҽш лязем җирдҽ үзара киңҽш итҽрлҽр, вҽ Без 

биргҽн малдан мохтаҗларга вҽ Аллаһ юлына садака бирерлҽр. 



42|39|Вҽ араларыннан берсе залимнҽрдҽн хаксыз җҽберлҽнсҽ, бергҽлҽшеп 

ярдҽм итеп ул җҽберлҽнгҽн мҿэмин кардҽшлҽрен коткарырлар. 

42|40|Явызлык белҽн золым итүчегҽ җҽза бирелҽ үзе золым иткҽн хҽтле генҽ, 

ҽгҽр мҽзълум кеше залимне гафу итсҽ һҽм араларын ислах кылса, бу эшнең 

ҽҗере Аллаһ хозурында сакланыр, ҽмма Аллаһ хаксыз золым итүчелҽрне 

сҿймидер. 

42|41|Бер мҽзълум хаксыз золым итүчедҽн арттырмыйча үч алса, аңа гҿнаһ юк 

һҽм анардан үч алу да юктыр. 

42|42|Кешелҽргҽ золым итеп җир ҿстендҽ хаксыз явызлык кылучы залимнҽргҽ 

җҽза бирергҽ шҽригатьтҽ юл бардыр, ул залимнҽргҽ ахирҽттҽ рҽнҗеткүче 

ґҽзаб булыр. 

42|43|Ҽмма берҽү хаксыз золымга сабыр итсҽ, һҽм залимне гафу да итсҽ, бу 

эш, ягъни үч алмыйча сабыр итү һҽм Аллаһ ризасы ҿчен гафу итү, бик зур 

сҽваблы вҽ бик зур файдалы эштер. 

42|44|Аллаһ берҽүне явызлыгы ҿчен хактан адаштырса, шуннан соң аны туры 

юлга күндерүче булмас Ахирҽттҽ галимнҽрне күрсҽң, алар ґҽзабны күргҽч, 

безгҽ дҿньяга кайтырга юл бар микҽн, изге гамҽллҽр кылыр идек, диярлҽр. 

42|45|Күрерсең аларны, аларга килгҽн хурлык вҽ хакарҽт сҽбҽпле 

кечерҽйгҽннҽре хҽлдҽ утка салынырлар, алар утка карарлар күзлҽренең очы 

илҽ генҽ. Ґҽзабтан котылучы мҿэминнҽр ҽйтерлҽр: "Хҽсрҽтле кешелҽр ҽнҽ 

шулардыр, бозык эшлҽр кылып, имансыз динсез булып ахирҽттҽ үзлҽрен һҽм ҿй 

ҽһеллҽрен ґҽзабка салдылар, ҽгаһ булыгыз, ҽлбҽттҽ, залимнҽр даим 

ґҽзабталардыр. 

42|46|Ул кҿндҽ аларга ґҽзабтан коткаручы ярдҽм бирүче дуслар булмас 

Аллаһудан башка. Ҽгҽр Аллаһ берҽүне адаштырса, ул кешегҽ дҿньяда хак 

дингҽ керергҽ, ахирҽттҽ җҽннҽткҽ керергҽ юл булмас. 

42|47|Ий кешелҽр, кыямҽт кҿне килмҽс борын Раббыгызның ҽмерлҽрен кабул 

итегез, ягъни Ул тыйган эшлҽрдҽн тыелыгыз, вҽ Ул кушкан эшлҽрне эшлҽгез! 

Кыямҽт кҿне килсҽ, аны Аллаһудан башка зат кире җибҽрҽ алмас Ул кҿндҽ 

качып котылырга сезгҽ бер урын табылмас, вҽ кылган гҿнаһларыгызны да бу 

гҿнаһлар түгел, дия алмассыз. 

42|48|Ҽгҽр Аллаһуның ҽмерлҽрен үтҽүдҽн баш тартсалар, бит Без сине аларны 

саклаучы күзҽтүче итеп җибҽрмҽдек, фҽкать аларны иманга чакырып Аллаһ 

хҿкемнҽрен ирештерер ҿчен генҽ җибҽрдек. Ҽгҽр Без кешене рҽхмҽтебездҽн 

татытсак, ягъни байлык, сҽламҽтлек бирсҽк, ҽлбҽттҽ, ул кеше аның ҿчен 

шатланадыр. Вҽ үзлҽренең явызлыклары сҽбҽпле аларны бҽла-каза тотса, ул 

вакытта ҽүвҽлдҽ бирелгҽн нигъмҽтлҽрне барын да онытып, кҿферлек кылып 

Аллаһуга имзасыз буладыр. 

42|49|Җир вҽ күклҽрнең мҿлке Аллаһуга хастыр, Үзе телҽгҽн нҽрсҽлҽрне 

халык кылыр, телҽгҽн кешесенҽ кыз балалар бирер, вҽ телҽгҽн кешесенҽ ир 

балалар бирер. 

42|50|Яки телҽгҽн кешесенҽ ир бала да, кыз бала да бирер, вҽ телҽгҽн 

кешесен бала тапмый торган кысыр кылыр, Ул һҽрнҽрсҽне белҽ вҽ һҽрнҽрсҽгҽ 

кҿче җитҽдер. 

42|51|Аллаһу тҽгалҽ кешелҽр белҽн сҿйлҽшер булмады, мҽгҽр тҿшендҽ вҽхий 

кылыр яки илһам белҽн белдерер, яки күренмичҽ сҿйлҽшер Муса белҽн 

сҿйлҽшкҽн кеби, яки пҽйгамбҽргҽ фҽрештҽ җибҽреп Үзе телҽгҽнне вҽхи белҽн 

сҿйлҽтер. Тҽхкыйк Ул – Аллаһ бҿектер вҽ һҽркемне хҿкем итүчедер. 

42|52|Башка пҽйгамбҽрлҽргҽ вҽхи иткҽнебез кеби, ий Мухҽммҽд г-м, сиңа да 

вҽхи иттек күңелгҽ шифа, рухка тҽрбия булучы Коръҽнне Үзебезнең ҽмеребез 

буенча, Коръҽн иңмҽс борын, син Коръҽннең нҽрсҽ икҽнен белмидер идең һҽм 

Аллаһ хҿкемендҽ иман нҽрсҽ икҽнен белмидер идең, димҽк, пҽйгамбҽр буласы 

кеше дҽ Коръҽннҽн башка иманны таба алмаган. Лҽкин Без Коръҽнне иман, дин 

яктылыгы кылдык, ул Коръҽн белҽн бҽндҽлҽребездҽн Үзебез телҽгҽннҽрен 



һидҽяткҽ күндерербез, синдҽ Коръҽн белҽн Аллаһ телҽгҽн кешелҽрне туры 

юлга күндерҽсең. Димҽк, иман һҽм һидҽят Коръҽн юлы – Коръҽн яктылыгы 

белҽн генҽ табылыр. 

42|53|Коръҽн белҽн күрсҽтелгҽн якты юл, җиргҽ дҽ күклҽргҽ дҽ хуҗа булган 

Аллаһ юлыдыр. Ҽгаһ булыгыз, кыямҽт кҿнендҽ һҽр эш Аллаһуга кайтадыр. 

Ахирҽткҽ Аллаһуга җавап бирергҽ хҽзерлҽнеп барыгыз! 

43|1|Ха мим. 

43|2|Барча хҽлне ачык бҽян итүче Коръҽн белҽн ант итеп ҽйтҽмен! 

43|3|Без бу Коръҽнне гарҽб телендҽ кылдык – шаять, ий кешелҽр, аңлап иман 

китерерсез! 

43|4|Тҽхкыйк ул Коръҽн Лҽүхүл Мҽхфузъда китаплар анасында сабиттер, 

сакланадыр Безнең хозурыбызда, ул гаять бҿектер һҽм гадел хҿкем итүчедер. 

43|5|Ий мҿшриклҽр, сез чиктҽн үткҽн фҽсыйк кавем булганыгыз ҿчен, сезгҽ 

Коръҽн иңдерүдҽн вҽ сезне хҽрам фҽхеш эшлҽрдҽн тыюдан һҽм фарыз эшлҽргҽ 

ҿндҽүдҽн туктап калырбызмы? Юк туктамабыз, һҽр кешене Коръҽн белҽн гамҽл 

кылырга ҿндҽрбез, итагать иткҽннҽргҽ рҽхмҽт кылырбыз, ҽмма карышканнарны 

һҽлак итҽрбез. 

43|6|Ҽүвҽлдҽге кешелҽргҽ күпме пҽйгамбҽрлҽр җибҽрдек. 

43|7|Аларга бер пҽйгамбҽр килде исҽ, алар аны мҽсхҽрҽ кылыр булдылар. 

43|8|Алардан куҽтлерҽклҽрен һҽлак иттек, вҽ ҽүвҽлдҽге кешелҽрнең һҽлак 

булган кыйссалары Коръҽндҽ күп җирдҽ сҿйлҽнде. 

43|9|Ҽгҽр син алардан җирне вҽ күклҽрне кем халык кылды дип сорасаң, 

ҽлбҽттҽ, алар барчасына Ґҽзиз вҽ Галим булгучы Аллаһ халык кылды, дип, 

җаваб бирерлҽр. 

43|10|Ий кҽферлҽр, Ул – Аллаһ сезнең ҿчен җирне яшҽргҽ вҽ йҿрергҽ яраклы 

итеп халык итте, вҽ җир ҿстендҽ сезгҽ күп юллар кылды, шаять 

сҽфҽрлҽрегездҽ уңышларга ирешерсез. 

43|11|Вҽ Ул – Аллаһ күктҽн чамалап яңгыр иңдерҽдер, ул яңгыр белҽн үлгҽн 

җирне тергезеп һҽрнҽрсҽне үстерҽдер, үлҽннҽр чыккан кеби сез дҽ 

каберлҽрегездҽн чыгарсыз. 

43|12|Вҽ Ул – Аллаһ һҽр нҽрсҽне парлы итеп халык кылды, вҽ сезгҽ утырып 

йҿрү ҿчен кҿймҽлҽр вҽ дүрт аяклы хайваннар халык кылды (яратты, бар 

итте). 

43|13|Ул кҿймҽлҽргҽ вҽ хайваннарга сҽүдҽ ҽйберлҽрегезне салып үзегез дҽ 

менеп утырмаклыгыгыз ҿчен сезгҽ тапшырылдылар, соңра менеп утырып 

тынычлангач, Раббыгызның нигъмҽтен зекер итҽсез вҽ ҽйтҽсез: "Бу 

нҽрсҽлҽрдҽн безне файдаланучы Аллаһ һҽр кимчелектҽн пакьтер, бу 

нҽрсҽлҽрне булдырырга үзебез, ҽлбҽттҽ, кадир булмас идек. 

43|14|Соңра без каберлҽребездҽн кубарылып, ҽлбҽттҽ, Раббыбызга 

кайтачакбыз. 

43|15|Мҿшриклҽр: җир вҽ күклҽрне Аллаһ халык кылды дигҽннҽреннҽн соң, 

мҽхлукларның бҽгъзесен Аллаһуга шҽрик итҽрлҽр, андый кешелҽр Аллаһуның 

күренеп торган нигъмҽтлҽрен инкяр итеп имансыз калучыдыр. 

43|16|Ий мҿшриклҽр, Аллаһ үзе яраткан мҽхлуктан кызларны үзенҽ бала итте 

диерсезме? Ҽ сезгҽ ир балаларны гына бирдеме? 

43|17|Ҽгҽр аларның берсенҽ Аллаһуга мисал кылган кыз бала белҽн хатының 

кыз бала тудырган дип сҿенеч бирелсҽ, һич яратмыйча, эченҽ ачу тулып йҿзе 

кара булып ҽверелер. Ягъни кыз баланы шул кадҽр яратмыйлар иде, шулай да 

Аллаһуның кыз баласы бар, дилҽр. 

43|18|Аллаһуга ничек кызлар тиешле булсын ки, ул кызлар зиннҽтлҽнеп 

үсҽлҽр, Аллаһуга зиннҽт кирҽкми, янҽ хатын-кызларның күп мҽсьҽлҽне 

аңнарга кҿчлҽре җитмидер, ачыклый алмыйлар. 

43|19|Аллаһуның хҿрмҽтле коллары булган фҽрештҽлҽрне кызлар ясадылар, ҽйҽ 

алар Аллаһ фҽрештҽлҽрне халык кылганда карап тордылармы? Ҽлбҽттҽ, аларның 



фҽрештҽлҽр Аллаһуның кызлары дип ҽйткҽн сүзлҽре ґҽмҽл дҽфтҽрлҽренҽ язылыр 

һҽм ахирҽттҽ соралмыш булырлар. 

43|20|Кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Ҽгҽр Аллаһ фҽрештҽлҽргҽ гыйбадҽт кылуыбызны 

телҽмҽсҽ иде, без ҽлбҽттҽ, аларга гыйбадҽт кылмас идек". Аллаһ ҽйтер: 

"Аларның ул сүзлҽрне ҽйтүдҽ белемнҽре юктыр, алар хакны сҿйлҽүче 

түгеллҽр, мҽгҽр ялган сҿйлилҽр." 

43|21|Яки без аларга Коръҽннҽн элек Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылырга 

дҿрес дип китап иңдердекме, иңдергҽн булсак, ҽлбҽттҽ, алар ул китапка 

тотынырлар иде. 

43|22|Алар Аллаһ һҽм пҽйгамбҽр сүзенҽ колак салмадылар, бҽлки ҽйттелҽр: 

"Без аталарыбызны бер диндҽ таптык, без һҽм аларга ияреп аларча дин 

тотабыз һҽм Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылабыз", – дип. 

43|23|Синнҽн элек бер шҽһҽргҽ Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы пҽйгамбҽр 

җибҽрсҽк, аларның нигъмҽткҽ чумган олугълары ҽйтте: "Безнең аталарыбыз да 

шул диндҽ иделҽр, алар диненнҽн чыкмыйбыз, без дҽ аларга иярҽбез", – дип. 

43|24|Ий Мухҽммҽд г-м, син аларга ҽйт: "Мин сезнең аталарыгызның диненнҽн 

дҿресрҽк вҽ турырак дин сезгҽ алып килгҽн булсам да, сез аталарыгызның 

батыл диненҽ иярҽсезме? Алар пҽйгамбҽргҽ ҽйттелҽр: "Сезнең белҽн 

җибҽрелгҽн дингҽ ышанмыйбыз". 

43|25|Без алардан каты ґҽзаб белҽн уч алдык, игътибар илҽ карагыл 

пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотучыларның ахыр хҽле ничек булды? 

43|26|Ибраһим атасына вҽ кавеменҽ ҽйтте: "Мин сез гыйбадҽт игҽ торган 

сынымнарыгыздан бизүчемен. 

43|27|Мҽгҽр мине юктан бар итүче Аллаһудан бизүче түгелмен, вҽ Ул мине 

үзе риза булган хак дингҽ дҽ күндерер. 

43|28|Кылды Аллаһуны берлҽү сүзен Ибраһим нҽселендҽ кыямҽткҽ хҽтле 

калганы хҽлдҽ, ягъни Аллаһуны берлҽп ислам динен тотучы Ибраһим миллҽте 

кыямҽткҽ хҽтле бетмҽс, шаять кешелҽр батыл динне ташлап ислам диненҽ, 

Ибраһим миллҽтенҽ кайтырлар. 

43|29|Ошбу Мҽккҽ мҿшриклҽренҽ гомер вҽ нигъмҽтлҽр биреп исламны ҿйрҽтүче 

пҽйгамбҽр килгҽнче һҽм Коръҽн иңҽ башлаганчы яшҽттек. 

43|30|Кайчан аларга Коръҽн килде исҽ, бу – сихер, без аңа ышанмыйбыз, 

диделҽр. 

43|31|Алар янҽ ҽйттелҽр: "Ни булыр иде, ҽгҽр бу Коръҽн Мҽккҽ яки Таиф 

шҽһҽрендҽге бер олугъ дҽрҽҗҽле бай иргҽ иңдерелгҽн булса", – дип. Күрҽсез 

алар бай кешене, гакыллы туры кешедҽн артык күргҽннҽр. 

43|32|Ҽйҽ ул мҿшриклҽр, Раббыңның рҽхмҽтеннҽн булган пҽйгамбҽрлеккҽ 

кешене алар билгелилҽрме? Без ҽле аларның дҿнья мҽгыйшҽтлҽрендҽ Үзебез 

бүлдек, кайберлҽрен бай, кайберлҽрен фҽкыйрь кылдык, вҽ аларның 

бҽгъзелҽрен дҿнья тормышында дҽрҽҗҽдҽ бҽгъзелҽреннҽн артык кылдык, 

байлары ярлыларны хак биреп эшлҽтсеннҽр ҿчен. Раббыңның рҽхмҽте, алар 

җыйган малдан хҽерлерҽктер. 

43|33|Ҽгҽр кешелҽрнең бай кҽферлҽрне күргҽн вакытларында барчасы байлык 

ҿчен кҿферлеккҽ кызыгулары булмаса иде, Коръҽнне инкяр итүче кҽферлҽрнең 

ҿйлҽренҽ кҿмештҽн түбҽлҽр вҽ аның ҿстенҽ менҽр ҿчен кҿмештҽн баскычлар 

кылыр идек. 

43|34|Дҽхи ҿйлҽренҽ кҿмештҽн ишеклҽр вҽ диваннар кылыр идек ул диваннар 

ҿстендҽ рҽхҽтлҽнеп утырыр иделҽр. 

43|35|Дҽхи алар ҿчен һҽр нҽрсҽдҽн зиннҽт кылыр идек, ошбу зекер ителгҽн 

нҽрсҽлҽр, дҿнья тереклегенең аз вакытлы булган нҽрсҽсе һҽм зиннҽтедер һич 

мҽңге кала торган түгеллҽр. Ҽмма ахирҽтнең байлыгы, зиннҽте вҽ рҽхҽте 

мҽңгелектер, ул бҽхетле ахирҽт, Аллаһ хҿкемнҽрен бозудан сакланучы тҽкъва 

мҿэминнҽр ҿчен хҽзерлҽнде. 



43|36|Берҽү Коръҽнгҽ ышанудан яки аның белҽн гамҽл кылудан баш тартса, 

Коръҽн юлына керергҽ телҽмҽсҽ, ул кешене Без шайтанга тапшырырбыз, ул 

шайтан аңа якын сулыр, һич аерылмас. Бу сүзгҽ бик каты ҽһҽмият бирегез! 

43|37|Ул шайтаннар, үзлҽренҽ ияргҽн кешелҽрне Коръҽн юлына керүдҽн 

тыярлар, бидеґҽт гамҽллҽр белҽн батыл дингҽ адашу юлына алып керерлҽр, 

шулай булса да ул кешелҽр без хак юлдабыз дип зан кылырлар. 

43|38|Шайтанга ияреп хактан адашкан кеше шайтан белҽн кыямҽт кҿнне Безнең 

хозурымызга килсҽлҽр, ул кеше шайтан дустына ҽйтер: "Ий иптҽш икебезнең 

арабыз мҽшрийкъ илҽ мҽгъриб арасы кадҽр булсачы, ни явыз ибдҽш булгансың 

син миңа", – дип. 

43|39|Аллаһ ҽйтер: "Ий бер-берегезне аздыручы дуслар, бүген сезгҽ 

үкенүегез файда бирмидер, чҿнки дҿньяда Аллаһуга каршы барып, үзегезгҽ 

золым иттегез, сез ґҽзабта ҽлбҽттҽ уртаксыз." 

43|40|Ҽйҽ син саңгырау кешегҽ хак сүзне кҿчлҽп ишеттерҽ алырсыңмы? Яки 

сукырны кҿчлҽп туры юлга кертҽ алырсыңмы? Яки ачык хактан нык адашкан 

кешене туры юлга күндерҽ алырсыңмы? 

43|41|Ҽгҽр ґҽзаб тиешле булган кавемеңҽ ґҽзаб килмҽс борын сине үтерсҽк, 

синнҽн соң дҿньяда яки ахирҽттҽ алардан, ҽлбҽттҽ, ґҽзаб белҽн үчебезне 

алырбыз. 

43|42|Яки аларга вҽгъдҽ иткҽн ґҽзабыбызны сиңа дҿньяда күрсҽтербез, чҿнки 

аларны ґҽзаб кылырга Без кадирбыз. 

43|43|Инде син үзеңҽ вҽхи ителгҽн Коръҽнгҽ ябыш, аның хҿкемнҽренҽ ияр, 

дҿреслектҽ син туры юлдасың. 

43|44|Ул Коръҽн синең үзеңҽ вҽ кавемеңҽ олугъ вҽгазьдер, туры юлдыр. Аның 

хакында кыямҽт кҿнендҽ, ҽлбҽттҽ, соралмыш булырсыз! 

43|45|Синнҽн элек җибҽргҽн расүллҽребездҽн сорагыл: "Ҽйҽ Аллаһудан 

башкага гыйбадҽт кылырга ярый дип хҽбҽр бирүче бер китабыбыз яки бер 

пҽйгамбҽребез бармы? 

43|46|Тҽхкыйк Без Мусаны аятьлҽр вҽ могҗизалар белҽн Фиргаунгҽ вҽ аның 

олугъларына җибҽрдек, һҽм Муса аларга мин барча галҽмне тҽрбиялҽүче Аллаһ 

пҽйгамбҽремен, диде. 

43|47|Муса аларга ачык аятьлҽр вҽ могҗизалар илҽ килгҽч, Мусадан вҽ 

Мусаның хак эшеннҽн кҿлделҽр. 

43|48|Без аларга могҗизаларны күрсҽткҽн саен арттырыбрак вҽ ахыргысын 

ҽүвҽлгесеннҽн зуррак итеп күрсҽттек. Без аларны ґҽзаб белҽн тоттык, шаять 

исҽн калганнары кҿферлектҽн иманга кайтырлар дип. 

43|49|Фиргауннҽр, ґҽзабны күргҽч, Мусага ҽйттелҽр: "Ий сихерче, безнең 

ҿчен Раббыңа дога кыл, Ул синең догаңны кабул итҽргҽ вҽгъдҽ иткҽн иде, 

ҽгҽр ґҽзабтан котылсак, ҽлбҽттҽ, сиңа ияреп мҿселман булыр идек", – дип. 

43|50|Мусаның догасы сҽбҽбе белҽн алардан ґҽзабны җибҽргҽн идек, шулвакыт 

алар вҽгъдҽлҽрен, ҽйткҽн сүзлҽрен боздылар. 

43|51|Фиргаун кавеменҽ мактанып нилҽр ҽйтте: "Ий кавемем, Мысыр патшалыгы 

минем кулымда түгелме, вҽ Нил дҽрьясе һҽм башка елгалар минем хҿкемем 

астында агалар түгелме? Ҽйҽ шуларны күрмисезме? 

43|52|Ҽйҽ минме хҽерлерҽк ошбу Мусадан ки, ул кулыннан һични килми торган 

зҽгыйфьтер вҽ сүзендҽ аңлата алмый торган загыйфь телледер. 

43|53|Ҽгҽр ул хак пҽйгамбҽр булса, Раббысы тарафыннан алтын белҽзеклҽр 

бирелгҽн булыр иде, яки аның белҽн бергҽ аның пҽйгамбҽрлек эшен 

дҿреслҽүче вҽ аңа ярдҽм бирүче фҽрештҽлҽр килер иде", – диде. 

43|54|Фиргаун ҽнҽ шундый сүзлҽр белҽн кавемен алдады, кавеме аңа итагать 

иттелҽр. Тҽхкыйк алар Аллаһуга вҽ расүлгҽ каршы барып бик яман фҽсыйк 

кавем булдылар. 

43|55|Кайчан Безне алар ачуландырдылар, Без алардан үчебезне алдык, 

барчасын суга батырып һҽлак иттек. 



43|56|Шулай итеп аларның хҽлен кыямҽткҽ чаклы гыйбрҽт итеп калдырдык, вҽ 

мисал кылдык ки, аларча булудан куркып сакланалар. 

43|57|Бер Мҽккҽ мҿшриге "Сынымнар да вҽ сынымнарга гыйбадҽт кылучылар да 

җҽһҽннҽмгҽ керҽчҽклҽр", – дигҽн аятьне ишеткҽч, насаралар Гыйсага 

гыйбадҽт кылалар, димҽк Гыйса да җҽһҽннҽмгҽ керҽдер, дип, мисал кылып 

ҽйткҽч, шулвакыт синең имансыз кавемең сезгҽ карап кычкырышып кҿлделҽр. 

Гыйса сезнең каршыгызда хҿрмҽтле пҽйгамбҽрдер. Ҽ үзегез – ул җҽһҽннҽмгҽ 

керҽ дисез, диделҽр. 

43|58|Вҽ ҽйттелҽр: "Ий Мухҽммҽд, синең кашыңда безнең сынымнарыбыз 

хҽерлеме, яки Гыйса хҽерлеме", – дип. Алар бу чагыштыруны сиңа 

китермҽделҽр, мҽгҽр синең белҽн низагълашу ҿчен генҽ китерделҽр, бҽлки 

алар каршылык белҽн кычкырышучы кавемдер. 

43|59|Гыйса һичкем түгел мҽгҽр Без аңа пҽйгамбҽрлекне ингам кылдык, вҽ 

Без аны атасыз тудырып Ягькуб балаларына дҽлил вҽ гыйбрҽт кылдык ки, 

атасыз бар кылырга да Аллаһ кадир икҽнне белсеннҽр ҿчен. 

43|60|Ий кешелҽр, ҽгҽр Без телҽсҽк, җир йҿзендҽ сезнең урыныгызга 

фҽрештҽлҽрне хуҗа кылыр идек. 

43|61|Вҽ Гыйса бер галҽмҽттер кыямҽтнең булмагына, кыямҽт булачагына 

шиклҽнмҽгез, ул, ҽлбҽттҽ, булачак вҽ минем шҽригатемҽ иярегез, ошбу Минем 

шҽригатем туры юлдыр. 

43|62|Шайтан сезне алдап Аллаһ юлыннан чыгармасын, тҽхкыйк ул сезгҽ бик 

ачык дошмандыр. 

43|63|Гыйса аятьлҽр вҽ могҗизалар белҽн килгҽн заманда ҽйтте: "Ий 

җҽмҽгать, мин сезгҽ шҽригать вҽ могҗизалар белҽн килдем, сезне туры юлга 

күндермҽк ҿчен вҽ дин эшлҽрендҽ ихтыйлаф иткҽн бҽгъзе нҽрсҽлҽрегезне 

аңлатмак ҿчен, Аллаһудан куркыгыз һҽм миңа итагать итегез! 

43|64|Дҿреслектҽ Аллаһ – Ул минем Раббымдыр һҽм сезнең дҽ Раббыгыздыр, 

барыгыз да Ул – Аллаһуга гыйбадҽт кылыгыз! Шул Аллаһуга гына гыйбадҽт 

кылу туры вҽ хак юлдыр. 

43|65|Гыйса динендҽге насаралар ничҽ тҿрле мҽзһҽбкҽ, вҽ тҿрле фиркаларга 

бүленделҽр һҽм диннҽрен боздылар, кыямҽт кҿненең рҽнҗеткүче ґҽзабыннан 

бер чокыр бардыр Гыйса Аллаһуның угълы дип үзлҽренҽ золым иткҽн 

кешелҽргҽ. 

43|66|Кҽферлҽр Коръҽн юлына кермичҽ нҽрсҽ кҿтҽлҽр? Юк, алар кҿтмилҽр, 

мҽгҽр кыямҽт кҿнен генҽ кҿтҽлҽр, ул кыямҽт аларга искҽрмҽстҽн килер, 

хҽтта сизмичҽ дҽ калырлар. 

43|67|Дҿньяда вакытта Коръҽн юлыннан башка юлда бер-берсенҽ дус булган 

кешелҽр, кыямҽт кҿнне бер-берсенҽ дошман булырлар, мҽгҽр Коръҽн юлында 

бергҽ тҽкъвалык кылган мҿэминнҽр ахирҽттҽ дҽ дус булырлар. 

43|68|Аларга ҽйтелер: "Ий тҽкъвалыкта дус булган мҿэмин бҽндҽлҽрем бүген 

сезгҽ куркыныч һҽм кҿенеч юк." 

43|69|Ул тҽкъвалыкта дус булган мҿэминнҽр, Безнең аятьлҽребезгҽ ышандылар 

һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылып хак мҿселман булдылар. 

43|70|Инде шатланганыгыз хҽлдҽ үзегез һҽм хатыныгыз җҽннҽткҽ керегез! 

43|71|Җҽннҽттҽ алар тирҽсендҽ алтын табакларда тҽгамнҽр вҽ борынсыз 

савытларда эчемлеклҽр йҿртелер, вҽ анда нҽфеслҽр телҽгҽн нҽрсҽлҽр, вҽ 

күзлҽр карап лҽззҽт ала торган нҽрсҽлҽр бардыр, вҽ сез анда мҽңге рҽхҽттҽ 

булырсыз. 

43|72|Ошбу җҽннҽт сезгҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылганыгыз ҿчен бирелде. 

43|73|Вҽ сезнең ҿчен анда күп җимешлҽр булыр, алардан сез ашарсыз. 

43|74|Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар тҽхкыйк җҽһҽннҽм ґҽзабында мҽңге 

калучылардыр. 

43|75|Алардан ґҽзаб аз гына да җиңелҽйтелмҽс вҽ алар котылудан ҿметлҽрен 

ҿзеп тик торырлар. 



43|76|Без аларга золым итмҽдек, лҽкин алар үз-үзлҽренҽ золым итүче 

булдылар. 

43|77|Җҽһҽннҽм кешелҽре ґҽзабның катылыгыннан җҽһҽннҽм патшасына 

ҽйтерлҽр: "Ий патша Раббыңнан сорагыл, Ул безне үтерсен!" Патша ҽйтер: 

"Сез ґҽзабда мҽңге булачакларсыз, чыкмассыз һҽм үлмҽссез. 

43|78|Ий кешелҽр, Без Коръҽн иңдереп сезгҽ хаклык белҽн килдек, лҽкин 

күбрҽгегез хаклыкны яман күрҽсез һич кабул итмисез. 

43|79|Алар хакка каршы мҽкерлек кылсалар, Без дҽ аларга каршы каты 

мҽкерлек кылырбыз. Алар хакны җимерҽ алмаслар, ҽмма үзлҽре һҽлак 

булырлар. 

43|80|Ҽйҽ алар уйлыйлармы Без аларның яшерен серлҽрен һҽм кычкырып 

сҿйлҽшкҽннҽрен Белмибез, дип? Бҽлки Без барчасын ишетҽбез вҽ Белҽбез, 

шуның ҿстенҽ фҽрештҽлҽребез һҽрвакыт яннарында торып барча эшлҽрен 

язарлар. 

43|81|Аларга ҽйт: "Ҽгҽр Аллаһуның баласы булса иде, мин Аның баласына 

барчагыздан ҽүвҽл гыйбадҽт кылыр идем", – дип. 

43|82|Җир вҽ күклҽрнең һҽм Ґҽрешнең Раббысы балалы булудан бик тҽ 

пакьдер. Мҿшриклҽр күпме генҽ ҽйтсҽлҽр дҽ Аллаһ андый кимчелектҽн 

пакьдер. 

43|83|Инде син аларны куй, батыл игътикадлҽрендҽ адашып йҿрсеннҽр, вҽ 

дҿньялары белҽн уйласыннар, хҽтта вҽгъдҽ ителгҽн кҿннҽренҽ чаклы. 

43|84|Ул – Аллаһ күктҽге мҽхлукларга да Илаһҽдер, вҽ җирлҽге мҽхлукларга 

да Илаһҽдер, вҽ Ул – Аллаһ хҿкем итүче вҽ һҽрнҽрсҽне белүчедер. 

43|85|Җир вҽ күклҽрнең вҽ араларында булган нҽрсҽлҽрнең патшасы булган 

Аллаһ, мҿшриклҽр сыйфатлаган тиешсез сыйфатлардан, – ҽлбҽттҽ, бҿек вҽ 

пакьдер, вҽ кыямҽт булачак вакытыны белмҽктҽ Аның хозурындадыр, вҽ 

кубарылганнан соң кайтмак Аңаргадыр. 

43|86|Аллаһудан башканы Илаһҽ тотучылар ахирҽттҽ һичкемгҽ – шҽфҽгать итҽ 

алмаслар, мҽгҽр Аллаһ бер, Коръҽн Аллаһ китабы, Мухҽммҽд г-м Аллаһуның 

расүле, дип, шҽһадҽт бирсҽ һҽм шҽригатьне белсҽ вҽ аны дҿрес үтҽсҽ, 

шҽфҽгать тиешле булыр. 

43|87|Ҽгҽр син алардан сезне кем халык кылды дип сорасаң, алар, ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ халык кылды диячҽклҽр. Инде Аллаһ гыйбадҽтен ташлап кайда баралар? 

43|88|Мухҽммҽд г-мнең сүзе: "Ий Раббым, ошбу кавем инде һич иман 

китерҽчҽк түгеллҽрдер." 

43|89|Аллаһ ҽйтте: "Син алардан кисел, биз, вҽ алардан киселеп киткҽндҽ 

аларга сҽлам бир, алар тиздҽн белерлҽр эшлҽренең яманлыгын." 

44|1|Ха мим. 

44|2|Кеше ҿчен кирҽк нҽрсҽлҽрнең барчасын ачык бҽян итүче Коръҽн белен 

ант итеп ҽйтҽмен. 

44|3|Без ул Коръҽнне мҿбарҽк кадер кичҽсендҽ иңдердек, Без Коръҽн белҽн 

имансызларны "куркытучы булдык. 

44|4|Ул кадер кичҽсендҽ килҽсе елга хҽтле булачак эшлҽр хҿкем ителер, 

ягъни тумак, улмҽк, ризык ва дҿньядагы башка булачак вакыйгалар тҽгаен 

ителер. 

44|5|Һҽр ҽмер хикмҽт буенча Безнең хозурыбызда хасил булган хҽлдҽ, Без ул 

кҿндҽ мҿэминнҽргҽ фҽрештҽлҽр җибҽрер булдык, 

44|6|мҿэминнҽргҽ Раббыңнан рҽхмҽт булган хҽлдҽ чҿнки, Ул – Аллаһ 

бҽндҽлҽренең хҽллҽрен белер, сүзлҽрен ишетер. 

44|7|Ул – Аллаһ җир вҽ күклҽрнең һҽм аларның арасында булган нҽрсҽлҽрнең 

тҽрбиячеседер, ҽгҽр сез ышанганыгыз хҽлдҽ аны белер булсагыз. 

44|8|Юктыр Илаһҽ, мҽгҽр Аллаһ үзе генҽдер, Ул тергезер һҽм үтерер, Ул – 

Аллаһ сезнең һҽм ҽүвҽлге аталарыгызның Раббысыдыр. 



44|9|Имансызлар Коръҽн вҽ кыямҽт хакында икелҽнеп – шиклҽнеп уйнап кҿлеп 

сҿйлилҽр. 

44|10|Кыямҽт кҿнен кҿтүче имансызлар ҿчен ул кҿндҽ күк каты тҿтен белҽн 

тулган булыр. 

44|11|Ул тҿтен" кешелҽрне каплар, вҽ ҽйтерлҽр: "Бу тҿтен рҽнҗеткүче 

ґҽзабдыр", – дип. 

44|12|Ий Раббыбыз, бу ґҽзабны бездҽн алгыл, без иманга килербез, диярлҽр. 

44|13|Аллаһ ҽйтер: "Хҽзер кайда инде аларга вҽгазьлҽнеп тҿзҽлергҽ ирек 

бирелмҽк, бу вакыттагы иман файда бирмҽс, бит аларга дҿньяда 

пҽйгамбҽрлеге ачыкланган Мухҽммҽд г-м килде. 

44|14|Соңра пҽйгамбҽрлҽрдҽн баш тарттылар, вҽ: "Ул Коръҽнне башка бер 

кешедҽн ҿйрҽнүче мҽҗнүндер" – диделҽр. 

44|15|Ий залим кҽферлҽр, Без сездҽн ґҽзабны аз вакытка гына алырбыз, ҽгҽр 

сездҽн ґҽзабны яки ачлыкны алсак, янҽ дҽ кҽфер вҽ бозык эшлҽрегезгҽ 

кайтасыз. 

44|16|Килер җҽза кҿне, ул кҿндҽ Без аларны куҽт белҽн тотарбыз, чҿнки ул 

кҿндҽ Без үч алучыбыз. 

44|17|Ошбу кҽферлҽрдҽн элек Фиргаун кавеменҽ күп мал биреп сынадык, вҽ 

аларга хҿрмҽтле пҽйгамбҽр Муса ачык галҽмҽтлҽр белҽн килде. 

44|18|Ул ҽйтте: "Ий Аллаһ бҽндҽлҽре миңа Аллаһ хакларын үтҽгез, ягъни 

Аллаһуга ышаныгыз һҽм Аны бер генҽ дип белегез һҽм Аңа гына гыйбадҽт 

кылыгыз, вҽ миңа итагать итегез, миң сезгҽ Аллаһуның пҽйгамбҽренең вҽхий 

белҽн имнимен, ягыш ялганчы, хыянҽтче түгелмен. 

44|19|Аллаһуның вҽхиен һҽм пҽйгамбҽрен кимсетеп олугъланмагыз, чҿнки мин 

сезгҽ пҽйгамбҽрлегемҽ ачык дҽлиллҽр белҽн килдем. 

44|20|Кҽферлҽр Мусаны таш белҽн бҽреп үтерҽбез диделҽр, Муса ҽйтте: "Мине 

таш белҽн бҽреп үтермҽгегездҽн, сезнең дҽ минем дҽ Раббыбыз булган 

Аллаһуга тҽвҽккҽл кылдым вҽ Аңа тотындым. 

44|21|Ҽгҽр сез миңа иман китермҽсҽгез, мине үз ихтыярыма куегыз ягъни 

җибҽрегез", – диде, алар исҽ җибҽрмҽделҽр. 

44|22|Муса Раббысына дога кылып ҽйтте ки, ий Раббым, бу кавем азган кҽфер 

кавемдер миңа итагать итмилҽр, дип. 

44|23|Аллаһ ҽйтте: "Тҿнлҽ Минем бҽндҽлҽрем Ягькуб балаларын алып Мысырдан 

качып китегез, алар исҽ сезнең артыгыздан куарга чыгарлар. 

44|24|Үзегез чыккан диңгездҽге юлларны ачык кҿенчҽ калдыр, чҿнки сезнең 

артыгыздан Фиргаун кавеме кереп батып һҽлак булачаклар." 

44|25|Фиргаун кавеме суга батып һҽлак булганда, Мысырда күпме бакчалары 

вҽ елгалары калды. 

44|26|Вҽ күп игеннҽр вҽ хҿрмҽтле яхшы урыннар калды. 

44|27|Вҽ бик күп нигъмҽтлҽр, җимешлҽр калды. 

44|28|Эш Без ҽйткҽнчҽдер, күп нҽрсҽлҽре калды, аларның калган 

байлыкларына башкаларны хуҗа кылдык. 

44|29|Аларның һҽлак булуына җир дҽ һҽм күк тҽ еламады, һҽм ґҽзаблары 

икенче вакытка кичектерелмҽде. 

44|30|Тҽхкыйк Без Ягъкуб балаларын хур итҽ торган ґҽзабтан коткардык. 

44|31|Ул ґҽзаб аларга Фиргауннҽн иде, кыз балаларын суйдырып, үзлҽрен 

авыр эшлҽрдҽ эшлҽтҽ иде, ул Фиргаун тҽкҽбберлектҽ вҽ явызлыкта чиктҽн 

үтүчелҽрнең иң ҿстене иде. 

44|32|Без Ягъкуб балаларын белеп ихтыяр иттек, алардан бик күплҽрне 

дҿньяга пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек. 

44|33|Вҽ аларга ачык аятьлҽр, тҿрле могҗизалар һҽм күп нигъмҽтлҽр бирдек. 

44|34|Кҽферлҽр ҽлбҽттҽ зур инкяр сүзне ҽйтерлҽр. 



44|35|Безгҽ үлем бер генҽ мҽртҽбҽ килҽдер, үлгҽннҽн соң, ҽлбҽттҽ, без 

терелҽчҽк түгелбез ягъни үлҽбез дҽ бетҽбез, терелү да юк һҽм җавап бирү 

дҽ юк, дилҽр. 

44|36|Янҽ ул кҽферлҽр, үлгҽннҽн соң терелү бар дисҽгез, безнең ҽүвҽлдҽ 

үлгҽн ата-бабаларыбызны тергезеп кигерегез, дилҽр. 

44|37|Хҽзерге кҽферлҽр куҽтлерҽкме яки ҽүвҽлге Гад, Сҽмуд кавемнҽре 

куҽтлерҽк иделҽрме? Куҽтле булсалар да Без аларны һҽлак иттек, чҿнки алар 

бозыклык кылучы имансыз кавем иделҽр. 

44|38|Без җирне һҽм күклҽрне вҽ аларның арасында булган нҽрсҽлҽрне уйнап 

шаярып бушка гына халык кылмадык. Ягъни Аллаһ дҿньяны тҿзеде, Үзенең бер 

генҽ Илаһҽ икҽнлеген вҽ Ул гына халык калган затлар һҽммҽсе мҽхлук, вҽ 

һҽммҽсе Аллаһуга гына мохтаҗ икҽннҽрен раслар ҿчен, вҽ кешелҽрне ышану 

да, ышанмау да һҽм яхшылык та вҽ иманлык та сынар ҿчен тҿзелде. 

44|39|Зекер үтелгҽннҽрне һҽммҽсене фҽкать хаклык белҽн халык кылдык, 

лҽкин имансызлар Безнең хак эшебезне белмилҽр. 

44|40|Кыямҽт кҿне барча кешелҽрнең җыелачак бер кҿннҽре бардыр ки, ул 

кҿндҽ кемнең эше хак вҽ кемнең эше батыл – бик каты аерылыр. 

44|41|Ул кҿндҽ кардҽшлҽр вҽ дуслар бер-береннҽн аз гына ґҽзабны да китҽрҽ 

алмаслар, вҽ алар ярдҽмлҽнмеш тҽ булмаслар. 

44|42|Мҽгҽр Аллаһ рҽхмҽт иткҽн мҿэминнҽр бер-берсен шҽфҽгать итҽ алырлар, 

Ул – Аллаһ имансызлардан үч алуда каты вҽ мҿэминнҽргҽ рҽхимледер. 

44|43|Хакыйкатьтҽ җҽһҽннҽмдҽ үсҽ торган Зҽккум агачының бик ачы җимеше - 

44|44|явызлыгы күп булган имансызларның ашамлыгыдыр. 

44|45|Эрегҽн җиз кеби. 

44|46|Аны ашаган кешелҽрнең эчендҽ су кайнаган кеби кайнар. 

44|47|Зүбани этлҽренҽ ҽйтелер: "Тотыгыз ул имансыз явыз кешене һҽм 

җҽһҽннҽмнең уртасына ҿстерҽп илтегез." 

44|48|Соңра ґҽзаб фҽрештҽлҽренҽ ҽйтелер: "Аның башына бик нык кайнар су 

коегыз, ґҽзаб булсын очен." 

44|49|Соңра аңа ҽйтерлҽр: "Таты ґҽзабыңны, син дҿньяда кавемең каршында 

байлыгың вҽ зурлыгың илҽ ґҽзиз вҽ хҿрмҽтле идең. 

44|50|Ошбу ґҽзаб, сез дҿньяда вакытыгызда ышанмаган вҽ кҿлгҽн 

ґҽзабыгыздыр", – дип. 

44|51|Дҿреслектҽ Коръҽн белҽн гамҽл кылучы тҽкъва мҿэминнҽр җҽннҽттҽ 

тыныч имин урында булырлар. 

44|52|Вҽ ашамак эчмҽк илҽ лҽззҽтлҽнҽ торган бакчалар һҽм чишмҽлҽр илҽ 

файдаланырлар. 

44|53|Алар анда нечкҽ вҽ калын ефҽк һҽм парча киемнҽр киярлҽр, вҽ яхшы 

диваннарда бер-берсенҽ каршы утырып шатланышып сҿйлҽшерлҽр. 

44|54|Ҽйтелгҽнчҽ, аларны хҿрмҽт иткҽнебез кеби ак йҿзле, кара күзле бик 

чибҽр хур кызлары белҽн дҽ аларны хҿрмҽт итҽчҽкбез. 

44|55|Вҽ алар үзлҽре телҽгҽн һҽрбер җимешнең алларында булуын сорарлар, 

һҽм алар телҽгҽн җимешлҽр бетүдҽн яки зарарлы булудан имин булган хҽлдҽ 

китерелер. 

44|56|Алар дҿньяда татыган үлем ачысын, җҽннҽттҽ татымаслар, ягъни анда 

үлү булмас. Аллаһ аларны җҽһҽннҽм ґҽзабыннан да саклар. 

44|57|Ошбу зекер ителгҽн нигъмҽтлҽр, аларга Раббыңның рҽхмҽте вҽ 

юмартлыгыдыр. Бу нигъмҽтлҽр исҽ аларга зур бҽхет вҽ бҿек ҿстенлектер. 

44|58|Без Коръҽнне үз телендҽ иңдереп сиңа җиңел кылдык, шаять гарҽблҽр 

үз теллҽрендҽ булган Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп, башкалардан алдарак иман 

китерерлҽр. 

44|59|Коръҽнгҽ иман китермҽгҽн кешелҽрнең һҽлак булуларын кҿт, бит алар 

үзлҽре дҽ шуны кҿтҽлҽр. 

45|1|Ха мим. 



45|2|Ошбу Коръҽннең иңмҽклеге, һҽр эштҽ җиңүче вҽ һҽр эштҽ хикмҽтне ригая 

итүче Аллаһудандыр. 

45|3|Дҿреслектҽ җирдҽ һҽм күклҽрдҽ ышанучылар ҿчен Аллаһуның берлегенҽ вҽ 

кодрҽтенҽ дҽлалҽт итҽ торган галҽмҽтлҽр бардыр. 

45|4|Дҽхи сезнең халык ителешегездҽ вҽ бер хҽлдҽн икенче хҽлгҽ 

күчүегездҽ, һҽм җир ҿстенҽ таратылган җан иялҽрендҽ, ышанып ахирҽткҽ 

хҽзерлҽнүчелҽр ҿчен, ҽлбҽттҽ, галҽмҽтлҽр -бардыр. 

45|5|Дҽхи тҿн вҽ кҿннең берсе – якты, берсе караңгы булуында һҽм берсе 

килеп берсе китүендҽ, вҽ Аллаһуның күктҽн су иңдереп ризык булсын ҿчен 

үлгҽн җирне тергезеп һҽр нҽрсҽне үстерүендҽ, вҽ тҿрле җиллҽр җибҽрүендҽ, 

Аллаһуга ышанмыйча вҽ Аңа гыйбадҽт кылмыйча Аның дҿньясында яшҽү тиешсез, 

хаксыз икҽнлекне аңлап белгҽн кешелҽр ҿчен гыйбрҽтлҽр бардыр. 

45|6|Ошбу Коръҽн сүзлҽре Аллаһуның аятьлҽредер, ул аятьлҽрне Без сиңа 

хаклык белҽн укыйбыз, Аллаһудан соң нинди затка иман китерерлҽр, вҽ Аның 

Коръҽн аятьлҽреннҽн соң нинди сүзлҽргҽ иман китерерлҽр? 

45|7|Ялганчы, күп гҿнаһлы имансызларга ґҽзаб йҿзеннҽн җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

45|8|Аңа укылган Аллаһ аятьлҽрен ул ишетер, соңра тҽкҽбберлҽнеп, 

ишетмҽгҽнгҽ салышып, кабул итүдҽн баш тартыр, андый кешегҽ рҽнҗеткүче 

ґҽзаб булачагы белҽн хҽбҽр бир. 

45|9|Ул имансыз, ҽгҽр аңа аятьлҽрдҽн бер аять ирешеп, ул аятьне 

Коръҽндҽге Безнең аятебез икҽнне белсҽ, аны мҽсхҽрҽ кылырга тотыныр. 

Андый кешелҽргҽ ахирҽттҽ хур итүче ґҽзаб булыр. 

45|10|Аларның артларында җҽһҽннҽм бардыр, ул вакытта аларга кҽсеп иткҽн 

маллары вҽ балалары һич тҽ файда бирмҽс, вҽ Аллаһ урынына Аллаһудан 

башканы дус тоткан затлары да файда бирмҽс, вҽ аларга ахирҽттҽ түзҽ 

алмаслык олугъ ґҽзаб бардыр. 

45|11|Ошбу Коръҽн адашу караңгылыгыннан чыгып, туры юл яктылыгына керергҽ 

сҽбҽбдер. Ҽмма Раббыларының аятьлҽрен инкяр итүчелҽргҽ, ахирҽттҽ 

рҽнҗеткүче ґҽзабтан каты ґҽзаб бардыр. 

45|12|Диңгезлҽрнең барча байлыкларыннан файдаланырга Аллаһ сезгҽ ирек 

бирде, диңгезлҽрдҽ кҽсеп белҽн йҿргҽн вакытыгызда, корабларыгыз Аллаһуның 

рҽхмҽте вҽ ҽмере илҽ йҿридер, Аллаһуның ошбу нигъмҽтлҽренҽ шаять шҿкер 

итҽрсез. 

45|13|Дҽхи Аллаһ җирдҽге вҽ күклҽрдҽге барча нҽрсҽлҽрне Үзеннҽн рҽхмҽт 

итеп сезгҽ мҿсҽхҽр итте, ягъни сезнең ҿчен бар итте. Уйлап фикерлҽп карый 

белгҽн кешелҽр ҿчен бу эшлҽрдҽ галҽмҽтлҽр бардыр. 

45|14|Мҿэминнҽргҽ ҽйт: "Кыямҽт кҿненҽ, Аллаһ хҿкеменҽ ышанмаган 

кешелҽрнең җҽбер золымнарын гафу итсеннҽр, золым иткҽн кавемнҽргҽ кҽсеп 

иткҽн гҿнаһларына Аллаһ ахирҽттҽ җҽза бирер ҿчен. 

45|15|Берҽү яхшы эшлҽр эшлҽсҽ файдасы үзенҽдер. Вҽ берҽү бозык эшлҽр 

эшлҽсҽ зарары үзенҽдер. Соңра кубарылып Раббыгызга кайтырсыз. 

45|16|Тҽхкыйк Ягькуб балаларына Тҽүрат, хикмҽт вҽ пҽйгамбҽрлек бирдек, вҽ 

аларны яхшы ризыклар белҽн ризыкландырдык, вҽ үз вакытларында аларны 

дҿнья халкыннан артык кылдык. 

45|17|Дин эшлҽреңдҽ аларга дҽлиллҽр бирдек, Мухҽммҽд г-мнең килҽчҽген 

белдердек, алар башта ихтыйлаф итмҽделҽр, мҽгҽр һҽрнҽрсҽгҽ дҽлил 

килгҽннҽн соң бер-берсенҽ хҿседлек белҽн ихтыйлаф иттелҽр. Раббың алар 

ихтыйлаф иткҽн нҽрсҽдҽ кыямҽт кҿнне аларны хҿкем итҽр. 

45|18|Ий Мухҽммҽд г-м, Без сиңа дин эшлҽрендҽ шҽригать тҿзеп бирдек, шул 

Без тҿзеп биргҽн шҽригать хҿкемнҽренҽ ияр, ҽмма җаһиллек белҽн батыл 

динне тотучы мҿшриклҽрнең һҽм бидеґҽтче сукырларның нҽфес һаваларына яки 

аларның гадҽтлҽренҽ иярмҽгел, алар эшлҽгҽн шҽригатькҽ хыйлаф эшлҽрне 

эшлҽмҽгел, Безнең шҽригатебезгҽ иярмҽгҽн кешелҽргҽ дини мҽрҽсемнҽр 

үтҽмҽгел, һҽм бидеґҽт, хорафҽт, ырымнардан ерак булгыл! 



45|19|Ҽгҽр аларга иярсҽң сиңа ґҽзаб тиешле булыр да, ул вакытта алар 

Аллаһ ґҽзабыннан сине коткарырга кадир булмаслар. Мҿшриклҽр бер-берсенҽ, 

бидеґҽтчелҽр дҽ бер-берсенҽ дуслардыр, алар, галимнҽрдер, син аларга 

ияреп диндҽ аларга дус булма! Бит Аллаһ, Аның шҽригатенҽ хыйлафлык 

кылудан сакланучы тҽкъва мҿэминнҽрнең дустыдыр. 

45|20|Ошбу Коръҽн, кешелҽрнең гакылларына вҽ күңеллҽренҽ хакыйкый белем 

күзедер, аның белҽн олугъ максудкҽ, мҽңгелек бҽхеткҽ ирешү юлын күрерлҽр, 

вҽ ул Коръҽн белҽн гамҽл кылган кеше адашу юлыннан чыгып туры юлга керер, 

вҽ аның белҽн гамҽл кылучыларга Аллаһудан рҽхмҽтдер. 

45|21|Ҽйҽ бозык эшлҽрне вҽ имансызлыкны кҽсеп итүчелҽр зан кылалармы, Без 

аларны иман китереп изге гамҽллҽр кылган мҿэминнҽр белҽн бертигез хҿкем 

итҽрбез дип, вҽ иманлылар белҽн имансызларның яшҽве дҽ үлүлҽре дҽ 

бертигез булыр дип уйлыйлармы? Аларның Аллаһ дуслары белҽн Аллаһ 

дошманнары бертигез дип хҿкем итүлҽре нинди яман хҿкемдер. "Коръҽн белҽн 

гамҽл кылучылар җҽннҽтле, ҽмма Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар 

җҽһҽннҽмледер. Шул ике җҽмҽгать мҽңге бертигез булмаслар". 

45|22|Аллаһ җирне вҽ күклҽрне хаклык белҽн тҿзеде, һҽр кеше кылган 

яхшылыгы вҽ яманлыгы белҽн хҿкем ителсен ҿчен, алар сҽвабны киметеп яки 

гҿнаһны арттырып золым ителмҽслҽр. 

45|23|Күрҽсеңме нҽфес һавасын Аллаһ урнына тотучыны, ул юк-бар нҽрсҽгҽ 

табыныр яки, Аллаһ динен нҽфесе телҽгҽнчҽ үзгҽртер һҽм бозар, Аллаһ ул 

кешене адаштырыр, ул кешенең азгынлыкта булачагын алдан ук белгҽн хҽлдҽ, 

вҽ аның колагына һҽм күңеленҽ пҽрдҽ кылыр хак сүзне ишетмҽс, һидҽяткҽ 

тҿшенмҽс, вҽ күзенҽ пҽрдҽ кылды – гыйбрҽтлҽрне күрмҽс. Ул кешене Аллаһ 

адаштырганнан соң кем аны туры юлга күндерҽ алыр? Ҽйҽ сезлҽр 

вҽгазьлҽнмисезме? 

45|24|Кыямҽтне вҽ терелүне инкяр итүчелҽр ҽйттелҽр: "Без бу дҿньяда гына 

яшибез, икенче дҿнья юк, бҽгъзелҽребез үлҽдер, ҽ бҽгъзелҽребез анасыннан 

туып терелҽдер, вҽ безне үтермидер һичнҽрсҽ, мҽгҽр заманаларның үтүе 

белҽн картаеп үлҽбез аннан соң терелү булмый", – дип. Аларның бу сҿйлҽгҽн 

сүзлҽре белемсез вҽ дҽлилсездер, алар сукыр фикерлҽре белҽн шулай зан 

кылалар. 

45|25|Ҽгҽр аларга Безнең ачык аңлаешлы аятьлҽребез укылса, үлгҽннҽн соң 

терелүне инкяр итүчелҽрнең дҽлиле булмас, мҽгҽр ҽйтерлҽр: "Сүзегез дҿрес 

булса, безнең ҽүвҽлдҽ үлгҽн аталарыбызны терелтеп китерегез", – дип. 

45|26|Син ҽйт: "Аллаһ сезне терелтҽдер, соңра үтерҽдер, соңра шиксез 

булачак кыямҽт кҿнне барчагызны тергезеп бер урынга җыячактыр, лҽкин 

күбрҽк кешелҽр аны белмилҽр. 

45|27|Җир вҽ күклҽр мҿлке Аллаһу тҽгалҽнекедер, кыямҽт кҿне булганда 

имансыз кешелҽрнең алданганлыклары вҽ хҽсрҽтлҽре ачыкланыр. 

45|28|Ул кҿндҽ күрерсең, Аллаһудан куркып һҽрбер ҿммҽт тезлҽнер вҽ һҽр 

ҿммҽт үзенең гамҽл дҽфтҽренҽ чакырылыр, бүген кылган гамҽллҽрегез буенча 

җҽза аласыз, диелер. 

45|29|Сезнең гамҽлҽрегез язылган ошбу китабыбыз хаклык белҽн сезгҽ 

дҿресен генҽ сҿйлидер, дҿньяда кылган гамҽллҽрегезне Без 

фҽрештҽлҽребездҽн яздырмыш идек. 

45|30|Ҽмма иман китереп изге гамҽллҽр кылган кешелҽрне Раббылары рҽхмҽте 

белҽн җҽннҽткҽ кертер, ошбу эш аларга олугъ бҽхеткҽ ачык ирешүдер. 

45|31|Вҽ ҽмма имансыз кешелҽргҽ: "Ҽйҽ Минем Коръҽн аятьлҽрем сезгҽ 

укылмадымы, сез аны ишеткҽч тҽкҽбберлҽндегез вҽ имансыз кавем булдыгыз", 

– диелер. 

45|32|Ий имансызлар, ҽгҽр сезгҽ ҽйтелсҽ, кешелҽрне тергезеп кубару белҽн 

Аллаһуның вҽгъдҽсе хактыр, һҽм кыямҽтнең булачагында шик юк дип, сез 



ҽйттегез: "Без кыямҽтнең нҽрсҽ икҽнен белмибез, без аны зан гына итҽбез 

шуңа күрҽ без ышанучылардан түгелбез", – дип. 

45|33|Дҿньяда кылган явызлыкларының җҽзасы ахирҽттҽ ачыкланыр, хакны 

инкяр итеп мҽсхҽрҽ итүлҽренең ґҽзабы аларга лязем булды. 

45|34|Аларга ҽйтелер: "Үзегез ошбу кыямҽт кҿненҽ килүне онытып азгынлыкта 

йҿрегҽнегез кеби Без дҽ сезне утта калдырып онытырбыз, сезнең урыныгыз 

уттыр вҽ сезгҽ ярдҽмчелҽрдҽн һичкем булмас", – дип. 

45|35|Ошбу ґҽзаб сезгҽ тиешле булды, Аллаһ аятьлҽрен мҽсхҽрҽ иткҽнегез 

ҿчен һҽм сезне дҿнья тереклеге алдады, дҿньяга алданып ахирҽттҽн мҽхрүм 

калдыгыз. Бүген алар инде уттан чыгарылмаслар, вҽ тҽүбҽ итагать илҽ 

Аллаһуны ризалау да алардан соралмас. 

45|36|Инде барча мактау вҽ сҽнҽлҽр җир-күклҽрне вҽ барча галҽмне тҽрбия 

итүче Аллаһугадыр! 

45|37|Җирдҽ һҽм күклҽрдҽ олугълык Аллаһуга гынадыр, вҽ Ул ґҽзиз вҽ 

хҽкимдер. 

46|1|Ха мим. 

46|2|Коръҽннең иңүе ґҽзиз вҽ хҽким булган Аллаһудандыр. 

46|3|Без җир вҽ күклҽрне һҽм аларның араларында булган нҽрсҽлҽрне һҽр 

яклап дҿреслҽп тҿзедек, кыямҽткҽ хҽтле торсыннар ҿчен. Ҽмма имансыз 

булган кешелҽр, Коръҽн белҽн куркытылмыш ґҽзаблардан куркудан баш 

тарталар. 

46|4|Аларга ҽйт: "Ҽйҽ белҽсезме Аллаһудан башка гыйбадҽт кылган 

сынымнарыгыз, җирдҽ нҽрсҽ халык кылдылар, миңа күрсҽтегез, яки Аллаһуга 

тиң булып, Аның белҽн бергҽ күклҽрне тҿзеделҽрме? Инде Коръҽннҽн ҽүвҽл 

иңгҽн бер китапны китерегез, сүзегезнең дҿреслегенҽ миңа шҽһадҽт бирсен, 

яки сынымнарга гыйбадҽт кылу дҿрес икҽнлекне раслаучы дҽлил ҽсҽрлҽрен 

күрсҽтегез, ҽгҽр дҽгъвҽгез дҿрес булса", – дип. 

46|5|Аллаһудан башка затка гыйбадҽт кылучы кешедҽн дҽ адашучырак кеше 

бармы, догаларын сораганнарын кабул итҽргҽ нҽрсҽдер бирергҽ мҽңге кҿчлҽре 

җитми торган сынымнарга гыйбадҽт кылалар, хҽлбуки сынымнар аларның 

догаларыннан гафиллҽрдер, чҿнки алар җансызлардыр. 

46|6|Кешелҽр каберлҽрдҽн кубарылганда сынымнар, аларга гыйбадҽт 

кылучыларга дошман булырлар, вҽ мҿшриклҽрнең аларга гыйбадҽтлҽрен инкяр 

итҽрлҽр. 

46|7|Ҽгҽр аларга Безнең Коръҽн аятьлҽребез аңлатып укылса, Коръҽннең хак 

сүзлҽренҽ ышанмаучылар, аларга Коръҽн килгҽн чакта, бу Коръҽн ачык сихер 

диделҽр. 

46|8|Яки алар Мухҽммҽд г-м Коръҽнне үзе чыгарып Аллаһуга ифтира итте 

диялҽрме? Син аларга ҽйт: "Ҽгҽр мин Коръҽнне үзем чыгарып Аллаһуга ифтира 

итсҽм, Аллаһ мине ґҽзаб кылган вакытта Аның ґҽзабыннан мине коткарырга 

кадир булмассыз, шулай булгач нигҽ мин ул эшкҽ барыйм. Ул – Аллаһ Коръҽн 

хакында сҿйлҽгҽн сүзлҽрегезне белҽдер. Минем илҽ сезнең арада шаһид 

булырга Аллаһ Үзе җитҽдер. Ул ярлыкаучы вҽ рҽхимледер", – дип. 

46|9|Син аларга ҽйт: "Мин пҽйгамбҽрлҽрдҽн ҽүвҽлге пҽйгамбҽр түгелмен, 

дҿньяда һҽм ахирҽттҽ сезгҽ вҽ миңа Аллаһ ни кылыр белмим, мин Аллаһудан 

үземҽ вҽхий ителгҽн аятьлҽргҽ генҽ иярҽмен, һҽм мин Коръҽнне кабул 

итмҽүчелҽрне җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы гынамын. 

46|10|Ҽйткел: "Ҽйҽ белҽсезме хҽбҽр бирегез миңа, ҽгҽр Коръҽн Аллаһудан 

иңгҽн булса, вҽ сез аны инкяр итсҽгез вҽ Ягъкуб балаларыннан Габдулла 

Коръҽндҽге хҿкемнҽр Тҽүратта барлыгы белҽн шҽһадҽт бирсҽ, вҽ ул Коръҽнне 

яхшы белгҽне ҿчен аңа иман китерсҽ, ҽ сез исҽ наданлыгыгыздан аңа иман 

китерүдҽн тҽкҽбберлҽндегез, инде сез кешелҽрнең иң явызрагы буласыз 

түгелме? Бит Аллаһ галимнҽрне туры юлга һич тҽ күндермидер. 



46|11|Коръҽнгҽ ышанмаучылар ышанучыларга ҽйттелҽр: "Ҽгҽр Коръҽн хҽерле 

нҽрсҽ булса, бу ышанучылар безне узмаслар иде, чҿнки ярлы, вҽ түбҽн 

дҽрҽҗҽле кешелҽр генҽ Коръҽнгҽ ышанып Мухҽммҽдкҽ иярделҽр", – дип. Алар 

Коръҽн күрсҽткҽн туры юлга кермҽгҽч, ошбу Коръҽн Мухҽммҽдтҽн чыккан иске 

ялган сүздер диделҽр. 

46|12|Коръҽннҽн элек Муса китабы Тҽүрат иңдерелмеш иде, ул китап 

ышанучыларга Имам вҽ рҽхмҽт иде. Вҽ ошбу Коръҽн ҽүвҽлге китапларны 

тҽсъдыйк итүче китаптер, гарҽб телендҽ иңдерелде, аның белҽн гамҽл 

кылмаучы залимнҽрне җҽһҽннҽм белҽн куркытмак ҿчен вҽ аның белҽн гамҽл 

кылучы яхшы мҿэминнҽрне җҽннҽт белҽн шатландыру ҿчен. 

46|13|Хак мҿэминнҽр Раббыбыз Аллаһ диделҽр, соңра һҽр эштҽ туры булдылар, 

аларга һич куркыныч юктыр һҽм алар кҿенүче дҽ булмаслар 

46|14|Ул мҿэминнҽр җҽннҽт кешелҽредер, алар анда мҽңге булырлар Коръҽн 

белҽн гамҽл кылулары бҽрабҽренҽ изге җҽза булсын ҿчен. 

46|15|Без кешегҽ ата-анасына изгелек итҽргҽ ҽмер иттек, аны анасы 

мҽшҽкать белҽн корсагында күтҽрде вҽ мҽшҽкать белҽн тудырды, дҽхи аны 

корсагыңда күтҽрмҽк вҽ тудыргач имезмҽк утыз айдыр, хҽтта үсеп куҽткҽ 

ирешсҽ, кырык яшькҽ җитсҽ, ҽйтер: "Ий Раббым миңа илһам биргел үземҽ вҽ 

ата-анама биргҽн һидҽят вҽ ислам нигъмҽтенҽ шҿкер итмҽгем ҿчен вҽ Син 

риза була торган изге гамҽллҽр кылмагым ҿчен, ий Раббым, балаларымны да 

исълах иткел, бар да мҿэмин булсыннар, йҽ Рабби, мин Сиңа кайттым вҽ 

мҿселманнардан булып һҽр ҽмереңҽ итагать иттем. (Ошбу аять Габдулла Ҽбү 

Бҽкер хакында иңмештер. Мҿселманнар ҿчен яхшы мисалдыр.) 

46|16|Шул сыйфатта булган мҿэминнҽрнең изге гамҽллҽрен кабул итегез вҽ 

гҿнаһларын гафу итҽбез җҽннҽт кешелҽре булганнары хҽлдҽ, Аллаһуның дҿрес 

вҽгъдҽсе илҽ вҽгъдҽ ителмеш иделҽр. 

46|17|Имансыз угылларын ата-аналары иманга ҿндҽп вҽгазь кылганда ул 

аталарына ачуланып ҽйтҽдер: "Ҽйҽ сез миңа үлгҽннҽн соң кабердҽн терелеп 

чыгуны вҽгъдҽ итҽсезме, миннҽн элек күпме кешелҽр үлеп киткҽннҽр ҽле 

берсе дҽ терелеп кайтканы юк", – дип. Ата-анасы исҽ дога кылып Аллаһудан 

угылларының иман китерүен сорарлар вҽ ҽйтерлҽр: "Ий углыбыз, ҽгҽр һҽлак 

булырга телҽмҽсҽң, иман китер, Аллаһуның вҽгъдҽсе хак, кыямҽт булачак, 

һҽммҽ кешелҽр терелеп каберлҽреннҽн чыгачаклар", – дип. Ул ҽйтер: 

"Терелеп кубарылу була дигҽн сүзегез хак түгелдер мҽгҽр ҽүвҽлгелҽрнең 

ялган сүзлҽредер", – дип. 

46|18|Ҽнҽ шулай хакны инкяр итүчелҽр, ҽүвҽлге инкяр итүче җен вҽ кешелҽр 

таифҽсе белҽн бергҽ җҽһҽннҽмдҽ булырлар дигҽн сүз Аллаһуның вҽгъдҽсе илҽ 

сабит булды, алар һҽммҽсе, ҽлбҽттҽ, һҽлак булучылардыр. 

46|19|Мҿэминнҽргҽ вҽ кҽферлҽргҽ дҽ эшлҽгҽн эшлҽренҽ карата ахирҽттҽ 

дҽрҽҗҽлҽр бардыр: мҿэминнҽргҽ җҽннҽтлҽрдҽ тҿрле бҿек дҽрҽҗҽлҽр, 

кҽферлҽргҽ исҽ ут астында тирҽн чокырлар. Кҽсеп иткҽн сҽваб вҽ 

гҿнаһларының җҽзасын Аллаһ һҽрберсенҽ ирештерсен ҿчен савабларын 

киметмичҽ вҽ гҿнаһларын арттырмыйча гына. 

46|20|Кыямҽт кҿнне кҽферлҽр утка күчерелерлҽр вҽ ҽйтелер: "Сез дҿнья 

тереклегендҽ Аллаһуның, күп нигъмҽтлҽре белҽн файдаланып ҽмма Ана 

гыйбадҽт кылмыйча бҽгъзе яхшы эшлҽрегезнең савабын бетердегез, иңде бүген 

хур рисвай итүче ґҽзаб белҽн җҽза ителҽсез, җир ҿстендҽ хаксыз 

тҽкҽбберлҽнгҽнегез һҽм чиктҽн чыгып бозыклык кылганыгыз ҿчен. 

46|21|Ий Мухҽммҽд г-м, кешелҽргҽ Гад кавеменең кардҽше Һуд пҽйгамбҽрне 

зекер ит: "Һуд үзенең кавемен бер комлыкта Аллаһ ґҽзабы белҽн сҿйлҽп 

куркытты". Гад кавеме Йҽмҽндҽ хҽҗҽр дип аталган җирдҽ бер комлыкта яшилҽр 

иде". Бу кавемгҽ Һудтан элек вҽ соңра пҽйгамбҽрлҽр килеп Аллаһ ґҽзабы илҽ 

куркыттылар, аларның һҽрбере: "Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз, башка 



һичбер затька коллык кылмагыз, ҽгҽр Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылсагыз 

кыямҽт кҿненең олугъ ґҽзабы сезгҽ килүдҽн куркабыз", – диделҽр. 

46|22|Алар пҽйгамбҽргҽ ҽйттелҽр: "Ҽйҽ син безне үзебезнең Илаһҽлҽребездҽн 

тыяр ҿчен килдеңме, ҽгҽр сүзең дҿрес булса, вҽгъдҽ кылган олугъ ґҽзабыңны 

безгҽ хҽзер китер", – дип. 

46|23|Һуд ҽйтте: "Сезгҽ тиешле ґҽзабның кайчан килҽчҽген фҽкать Аллаһ 

белҽдер, мин исҽ Аллаһудан җибҽрелгҽн шҽригатьне сезгҽ ирештерүчемен 

лҽкин мин сезне җаһил надан кавемсез, дип белҽмен, чҿнки ґҽзабны хҽзер үк 

сорыйсыз." 

46|24|Алар үзлҽренҽ ґҽзаб алып килҽ торган болытны күргҽч, бу болыт безгҽ 

яңгыр алып килҽ диделҽр. Һуд ҽйтте: "Бҽлки ул сез ашыктырып сораган 

ґҽзабыгыздыр ки, анда рҽнҗеткүче каты ґҽзаб бардыр. 

46|25|Ул җил Аллаһуның ҽмере белҽн һҽрнҽрсҽне һҽлак итҽр", – дип. Ул җил 

килеп һҽммҽлҽрен вҽ һҽрнҽрсҽне һҽлак итте, бу җилдҽн соң карасаң 

ҿйлҽреннҽн башка нҽрсҽ күренмҽс иде. Без ышанмаган явызларга ҽнҽ шулай 

җҽза бирҽбез. 

46|26|Без Һуд кавеменҽ озын гомер, куҽтле гҽүдҽ вҽ күп мал һҽм торырга 

урын да биргҽн идек, ҽ инде сез Коръҽнгҽ ышанмаучы кҽферлҽр, аларга 

бирелгҽн артыклык сезгҽ бирелмҽде. Лҽкин һҽммҽ кешегҽ бертигез биргҽне: 

Без ышанмаучыларга да колак, күз, күңел бирдек, аларның исҽ колаклары, 

күзлҽре һҽм күңеллҽре аларга һич тҽ файда бирмҽде, чҿнки алар Аллаһуның 

аятьлҽрен инкяр итҽр булдылар, аларга хакны мҽсхҽрҽ итүлҽренең ґҽзабы 

инде. 

46|27|Ий Мҽккҽ мҿшриклҽре, Без сезнең тирҽдҽге күп шҽһҽр кешелҽрен һҽлак 

иттек, шаять иман китерерлҽр, дип, Без аларга аятьлҽрне вҽ могҗизаларны 

берничҽ мҽртҽбҽ бирдек, алар исҽ ышанмадылар. 

46|28|Шул вакытта ни ҿчен Аллаһудан башка якын күреп гыйбадҽт кылган 

сынымнары аларны Аллаһ ґҽзабыннан коткармады? Бҽлки ґҽзаб иңгҽндҽ 

сынымнары күздҽн югалдылар, ошбу сынымнарны Аллаһуга якын итүче диюлҽре 

аларның ялганнарыдыр һҽм Аллаһуга тиңдҽш, дип, ифтираларыдыр. 

46|29|Ий Мухҽммҽд г-м, шул хҽлне зекер ит ки, сахабҽлҽрең илҽ иртҽ намазы 

укыган вакытыңда Коръҽн сүзлҽрен ишетсеннҽр ҿчен бер тҿркем җеннҽрне сиңа 

очыраттык, Мухҽммҽд г-м янына якын килгҽч бер-берсенҽ ҽйттелҽр: 

"Сҿйлҽшмичҽ Коръҽнне тынлап тик торыгыз", – дип. Коръҽн укылып беткҽч, 

кавемнҽренҽ кайттылар, ишеткҽн Коръҽннҽре белҽн аларны куркытучы 

булганнары хҽлдҽ. 

46|30|Вҽ ҽйттелҽр: "Ий кавемебез, без Мусадан соң иңгҽн бер китапның 

укылганын ишеттек, элек иңгҽн китапларны раслаганы хҽлдҽ ул хак дингҽ 

күндерҽдер вҽ һҽм туры юлга кертҽдер. 

46|31|Ий кавемебез Аллаһуның иманга чакыруын кабул итегез, һҽм Аллаһу, 

Коръҽнгҽ һҽм пҽйгамбҽргҽ иман китерегез, иман китерсҽгез Аллаһ 

гҿнаһларыгызны гафу итҽр вҽ сезне рҽнҗеткүче ґҽзабтан коткарыр. 

46|32|Берҽү Аллаһуга иманга вҽ гыйбадҽткҽ чакыручы рҽсүлнең сүзен кабул 

итмҽсҽ, ул кеше Аллаһуның ґҽзабыннан качып котылу ҿчен Аллаһуны җирдҽ 

гаҗиз итҽ алмас һҽм Аллаһудан башка ґҽзабдан коткару ҿчен дуслар да 

булмас, ул инкяр итүчелҽр ачык адашугылардыр. 

46|33|Алар белмилҽрме, Аллаһ һич тҽ мҽшҽкать чикмичҽ җирне вҽ күклҽрне 

халык кылды, шул Аллаһуның үлеклҽрне тергезеп каберлҽрдҽн кубарырга кҿче 

җитмҽсме? Ҽлбҽттҽ, кҿче җитҽдер һҽм кубарыр, Аның һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җитҽ. 

46|34|Имансызлар утка кертелгҽч, аларга ҽйтелер: "Ошбу кҿннең ґҽзабы 

сезгҽ хак түгелме? Сез аны ялган дия идегез", – дип. Алар: "Валлаһи безгҽ 

тиешле ґҽзаб хакдыр", – диярлҽр. Аллаһ ҽйтер: "Дҿньяда кҽфер булганыгыз 

ҿчен инде бүген ґҽзабны татыгыз", – дип. 



46|35|Ий Мухҽммҽд г-м, кавемеңнең тҿрлечҽ каршылык күрсҽтүлҽренҽ сабыр 

ит, нык чыдамлы бул, пҽйгамбҽрлҽрнең каты чыдамлылары чыдаган кеби, вҽ 

аларга ґҽзабны ашыктырып сорамагыл! Кҽферлҽр үзлҽренҽ вҽгъдҽ ителгҽн 

ґҽзабны күргҽч, гүя дҿньяда кҿндезен бер генҽ сҽгать тордык, дип, зан 

итҽрлҽр. Ошбу Коръҽн пҽйгамбҽрнең Аллаһудан кешелҽргҽ ирештермҽгедер, 

алар һҽлак булмас, мҽгҽр Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы фасыйклар һҽлак 

булырлар. 

47|1|Имансыз булган кешелҽр башкаларны да Аллаһ юлыннан тыйдылар, Аллаһ 

аларның гамҽллҽрен җуйды. 

47|2|Ҽмма хак ышанучылар изге гамҽллҽр кылдылар, вҽ Мухҽммҽд г-мгҽ 

иңдерелгҽн Коръҽнгҽ ышандылар, бит Коръҽннең Аллаһудан иңдерелгҽнлеге 

хак, Аллаһ аларның гҿнаһларын җуйды, бетерде вҽ һҽр эшлҽрен исълах кылды, 

юлга салды. 

47|3|Ошбу имансызларның гамҽллҽрен батыл итеп, мҿэминнҽрнең гҿнаһларын 

гафу итмҽк, имансызлар шайтанга иярүлҽре сҽбҽпле гамҽллҽре батыл булды. 

Ҽмма иманлы кешелҽр Раббыларыннан иңдерелгҽн Коръҽнгҽ иярүлҽре сҽбҽпле 

гҿнаһлары гафу ителде. Аллаһ ҽнҽ шулай ике тҿрле фирканың сыйфатларын 

ачык итеп күрсҽтҽдер. 

47|4|Ҽгҽр сугышырга килгҽн кҽферлҽргҽ очырасагыз аларның муеннарына кылыч 

белҽн сугыгыз, хҽтта аларны күп үтереп каннарын күп түккҽнгҽ чаклы, һҽм 

аларны ҽсир итеп алып каты багълап тотыгыз, качмасыннар вҽ зарар 

итмҽсеннҽр ҿчен. Аларны ҽсир кылганыгыздан соң телҽсҽгез шҽфкать кылып 

коткарып җибҽрегез, телҽсҽгез мал алып мал бҽрабҽренҽ азат итегез. Кҽфер 

гаскҽрлҽре сугыш коралларын куйганнарына чаклы сугыш кылыгыз һҽм аларны 

ҽсир итегез! Ошбу Аллаһ хҿкеме сезгҽ бҽян ителде. Ҽгҽр Аллаһу тҽгалҽ 

телҽсҽ иде, сезнең сугышыгыздан башка ул кҽферлҽрне һҽлак итеп үч алыр 

иде, лҽкин Аллаһ сезне бҽгъзелҽрегезне бҽгъзелҽрегез белҽн сынарга 

телҽде. Аллаһ юлында сугышып шҽһид булган мҿэминнҽрнең кылган 

гамҽллҽренең вҽ сугышуларының ҽҗерен җуймас, бетермҽс. 

47|5|Аллаһ аларны бик тиз җҽннҽтлҽр юлына күндерер, вҽ аларның эшлҽрең 

дҿньяда һҽм ахирҽттҽ дҽ тҿзек, яхшы кылыр. 

47|6|Вҽ аларны Үзе таныштырган, белдергҽн җҽннҽткҽ кертер. 

47|7|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр сез Аллаһ дине Исламга ярдҽм бирсҽгез, Аллаһ 

сезгҽ дошманыгыз ҿстенҽ ярдҽм бирер, вҽ Ислам динендҽ хак юлда таза 

торуда аякларыгызны нык беркетер. 

47|8|Ҽмма Коръҽнгҽ ышанмаучыларны Аллаһ хур вҽ рисвай һҽм һҽлак кылыр, вҽ 

барча эшлҽрен батыл, файдасыз кылыр. 

47|9|Бу хҿкем аларга Аллаһ иңдергҽн Коръҽнне мҽкъруһ күргҽннҽре ҿчендер, 

гамҽллҽрен батыл кылды. 

47|10|Ул кҽферлҽр игътибар илҽ җир ҿстендҽ йҿрмилҽрме, үзлҽреннҽн ҽүвҽл 

булган залимнҽрнең ахыры ничек булганын күрер иделҽр, Аллаһу тҽгалҽ 

аларны балалары вҽ маллары белҽн бергҽ һҽлак итте. Хҽзерге кҽферлҽргҽ дҽ 

шул җҽза булачактыр. 

47|11|Бу җҽза, Аллаһ мҿэминнҽрнең дусты, ярдҽмчесе булганы ҿчеңдер, ҽмма 

кҽферлҽрнең ярдҽмчесе юкдыр. 

47|12|Аллаһу тҽгалҽ иман китереп изге гамҽллҽр, яхшы эшлҽр кылган 

мҿэминнҽрне, ҽлбҽттҽ, асларыннан елгалар ага торган җҽннҽтлҽргҽ кертҽчҽк. 

Ҽмма кҽферлҽр дҿнья нигъмҽтлҽре белҽн файдаланалар, вҽ хайваннар ашаган 

кеби ашыйлар – эчҽлҽр, шуның ҿчен аларның барачак урыннары утдыр. 

47|13|Без күпме шҽһҽр кҽферлҽрен һҽлак иттек алар синең шҽһҽрең халкыннан 

куҽтле иделҽр, сине Мҽккҽдҽн, чыгардылар, Без аларны һҽлак иттек, аларны 

ґҽзабыбыздан коткаручы булмады. 

47|14|Ҽйҽ Раббысы тарафыннан ачык бҽян ителгҽн хак динне, дҽлиллҽре белҽн 

генҽ тотучы хак мҿэмин, бозык эшлҽре үзлҽренҽ яхшы булып күренгҽн, һҽм 



диндҽ нҽфеслҽренҽ генҽ ияреп бидеґҽт гамҽллҽрне кылучы мҿшриклҽр белҽн 

бертигез булырмы? 

47|15|Аллаһуга мҿшрик булудан, гҿнаһлы эшлҽрдҽн һҽм бидеґҽт гамҽллҽрдҽн 

сакланучы тҽкъва мҿэминнҽргҽ вҽгъдҽ ителмеш җҽннҽтнең сыйфаты будыр: ул 

җҽннҽт бер бакчадыр ки, анда татлы елгалар агадыр, аларның тҽмнҽре вҽ 

тҿслҽре үзгҽрмҽс, дҽхи сҿт елгасы бардыр, аның да тҽме үзгҽрмҽс дҽхи 

эчемлек елгасы бардыр эчүчелҽргҽ татлыдыр, вҽ дҽхи бал елгасы бардыр, бик 

пакьдер, янҽ һҽртҿрле җимешлҽр дҽ бардыр һҽм дҽ Раббыларының гафу-

ризалыгы бардыр. Ҽнҽ шундый җҽннҽткҽ кергҽн тҽкъва мҿэмин, җҽһҽннҽм 

утында мҽңге калучы кҽфер белҽн бер тигез булырмы, ул кҽфергҽ ифрат 

дҽрҽҗҽдҽ кайнар су эчерелеп, йҿрҽге парҽ-парҽ таланыр. 

47|16|Монафикъларның кайберлҽре синең сүзеңне тыңлап торырлар, аннары 

яныңнан чыккач, сҽхабҽлҽрнең галимнҽренҽ мҽсхҽрҽ итеп ҽйтерлҽр: "Бая гына 

Мухҽммҽд нҽрсҽ сҿйлҽде", – дип. Аллаһ андый монафикъларның күңеленҽ мҿһер 

сукты, алар нҽфеслҽренҽ иярделҽр, инде иманга килҽчҽк түгеллҽр. 

47|17|Ҽмма синең сүзеңне тыңлап һидҽят тапкан кешелҽрнең һидҽятлҽрен 

арттырыр, һҽм аларга тҽкъва булырга ярдҽм бирер. 

47|18|Кҽферлҽр кҿтмилҽр башканы, мҽгҽр аңсыздан килҽ торган кыямҽт кҿнен 

кҿтҽлҽр, тҽхкыйк кыямҽтнең якынлыгының галҽмҽтлҽре килде, Коръҽннең 

Аллаһудан иңгҽн китапларның ахыргысы булуы һҽм Мухҽммҽд г-мнең 

пҽйгамбҽрлҽрнең ахыргысы булуы. Болар иң кҿчле галҽмҽтлҽрдер. Аларга 

тҽүбҽ итмҽк һҽм вҽгазьлҽнеп тҿзҽлмҽк кайдан килер, ҽгҽр кыямҽт кҿне 

килсҽ? 

47|19|Бик белгел: һич Илаһҽ юктыр, мҽгҽр Аллаһ Үзе генҽдер, гҿнаһларыңа 

истигъфар кыл һҽм ҿммҽтеңнең ирлҽре вҽ хатыннары ҿчен дҽ истигъфар кыл, 

Аллаһ сезнең кҿндезлҽрен нилҽр эшлҽп йҿрегҽнегезне һҽм кичлҽрен нинди 

гамҽллҽр кылганыгызны яхшы белҽдер. 

47|20|Мҿэминнҽр ҽйттелҽр: "Сугышка ҿндҽгҽн аятьлҽр иңсҽ яхшы булыр иде", 

– дип. Кайчан бер аять иңдерелеп сугыш зекер ителсҽ, күңеллҽрендҽ 

Аллаһуга каршы чир булган монафикъларны күрерсең, алар үлемнҽн куркып 

һушы киткҽн кешенең каравы кеби сиңа карарлар, чҿнки алар яратмаган үлем 

сугышта аларга якын килҽдер. 

47|21|Ул монафикъларның бурычы Аллаһуга итагать итү һҽм яхшы сүз 

сҿйлҽүдер, ягъни Аллаһ сүзен ишеттек һҽм итагать иттек дисҽлҽр, алар ҿчен 

хҽерле булыр иде. Кайчан аларга сугыш фарыз булса, сүзлҽрендҽ тормаслар, 

ҽгҽр Аллаһ сүзлҽренҽ чын күңелдҽн ышанып итагать итсҽлҽр, үзлҽре ҿчен 

яхшы булыр иде. 

47|22|Ий монафикълар, сездҽн кҿтелҽдерме, ҽгҽр халыкка вҽли хуҗа 

булсагыз, җир ҿстендҽ тҿрле бозыклыклар кылуыгызны һҽм рҽхим шҽфкатьне 

кисүегезне, ягъни сезне шуның ҿчен халыкка хуҗа итҽргҽме? 

47|23|Аллаһ аларны лҽгънҽт итте, рҽхмҽтеннҽн ерак кылды, һҽм аларны хак 

сүзне ишетүдҽн саңгырау кылды, вҽ гыйбрҽтлҽрне күрүдҽн күзлҽрен сукыр 

кылды. 

47|24|Алар Коръҽнне тынлап, аятьлҽрен уйлап фикерлҽп" карамыйлармы, ҽгҽр 

фикерлҽп карасалар, ҽлбҽттҽ, иман китерер иделҽр, яки аларның күңеллҽре 

ачылмаска йозак белҽн биклҽнгҽнме? 

47|25|Аларга дҽлиллҽр вҽ могҗизалар илҽ һидҽят ачык бҽян ителгҽннҽн соң 

имансызлыкларына кайттылар, шайтан аларга зур гҿнаһларга батуны җиңел 

кылыр һҽм зиннҽтле күрсҽтер, вҽ гомерлҽренең озын булуын хыял иттереп 

алдады. 

47|26|Ул имансызлыкка кайтучы кешелҽр – Аллаһ иңдергҽн Коръҽнне мҽкъруһ 

күргҽн мҿшриклҽргҽ ҽйттелҽр: "Без сезгҽ иярҽбез, бҽгъзе эшлҽрдҽ сезгҽ 

итагать итҽбез, ягъни Ислам диненҽ зарар итү эшлҽрендҽ. Шуның ҿчен Аллаһ 



аларны имансызлыкка кайтарды. Аллаһ аларның мҿшриклҽр белҽн яшерен 

сҿйлҽшкҽн сүзлҽрен белҽдер. 

47|27|Аларның җаннарын фҽрештҽлҽр алган чакта хҽллҽре ничек булыр, 

фҽрештҽлҽр аларның йҿзлҽренҽ вҽ аркаларына бик каты сугарлар. 

47|28|Аларга шундый җҽза, Аллаһ ачулана торган нҽрсҽгҽ иярүлҽре вҽ Аллаһ- 

разый була торган яхшы эшлҽрне яратмаулары ҿчендер, Аллаһ аларның 

гамҽллҽрен җуйды, бетерде. 

47|29|Ҽйҽ күңеллҽрендҽ Аллаһуга каршылык чире булган монафикълар, аларның 

монафикълыкларын вҽ күңеллҽреңдҽге бозык ниятлҽрен Аллаһу тҽгалҽ 

пҽйгамбҽргҽ һҽм мҿселманнарга белдермҽс дип уйлыйлармы? 

47|30|Ҽгҽр телҽсҽк Без ул монафикъларны сиңа танытыр идек, син аларны 

галҽмҽтлҽре белҽн таныр идең, инде син аларны сҿйлҽшкҽн сүзлҽре буенча 

танырсың, Аллаһ сезнең ни эшлҽгҽннҽрегезне белер. 

47|31|Без, ҽлбҽттҽ, сезне сынарбыз, хҽтта сездҽн Аллаһ юлында риза булып 

сугыш кылучыларны һҽм мҽшҽкатьле гамҽллҽргҽ, авыр эшлҽргҽ сабыр 

итүчелҽрне аерыл ачыклаганчы, вҽ кешелҽр арасында эшлҽрегезнең яхшы яки 

яман хҽбҽрен фаш иткҽнгҽчҽ. 

47|32|Үзлҽре кҽфер булган кешелҽр башкаларны да ислам диненҽ керүдҽн 

тыйдылар, вҽ аларга һидҽят, туры юл ачык итеп бҽян ителгҽннҽн соң 

пҽйгамбҽргҽ каршылык күрсҽттелҽр, алар Аллаһуга һичнҽрсҽдҽ зарар итҽ 

алмаслар, каршылык күрсҽткҽннҽре ҿчен Аллаһ аларның гамҽллҽрен батыл 

кылыр. 

47|33|Ий мҿэминнҽр, Аллаһуга итагать итегез һҽм пҽйгамбҽргҽ дҽ итагать 

итегез, вҽ кылган изге гамҽллҽрегезне, бидеґҽт гамҽллҽрен кылып вҽ башка 

зур гҿнаһлар кылып батыл кылмагыз, сҽвабларыгызны җилгҽ очырмагыз! 

47|34|Үзлҽре кҽфер булу ҿстенҽ башкаларны да Аллаһ диненнҽн тыйдылар, 

соңра имансыз хҽллҽрендҽ үлеп киттелҽр, Аллаһ аларны гафу итҽчҽк 

түгелдер. 

47|35|Үзегез мҿшриклҽрдҽн ҿстен була торып һҽм ярдҽмчегез Аллаһу тҽгалҽ 

үзе була торып, кҽферлҽрне яки мҿшриклҽрне татулыкка ҿндҽп үзегезне 

загыйфь күрсҽтмҽгез, Аллаһ ҽйткҽнчҽ булсагыз Ул сезнең гамҽллҽрегезнең 

сҽвабын киметмҽс. 

47|36|Дҿнья тереклеге фҽкать уенчык вҽ алдагучыдыр, ий кешелҽр ҽгҽр иман 

китереп Аллаһ тыйган эшлҽрдҽн тыелу белҽн вҽ Ул кушкан эшлҽрне эшлҽү 

белҽн Аңа тҽкъвалык кылсагыз, бу эшлҽрегезнең ҽҗерен Аллаһ үзегезгҽ 

бирер, ҽмма малларыгызны сорамас. 

47|37|Ҽгҽр сездҽн, малыгызны сораса хҽтта сорап сезне аптыратса, 

саранланыр идегез вҽ шул саранлыгыгыз ислам диненҽ дошман икҽнлегегезне 

фаш итҽр. 

47|38|Ий сез Коръҽн вҽгазьлҽрен ишетүче кешелҽр, Сезлҽрдҽн бҽгъзелҽрегез 

саранлык кылыр, тиешле садакаларны бирмҽс, ҽгҽр берҽү саранлык кылса, 

саранлык кылуының зарары үзенҽдер ягъни Аллаһ нигъмҽтлҽреннҽн мҽхрүм 

булуга сҽбҽптер. Бит Аллаһ бай, сезнең садакагызга мохтаҗ түгел, ҽмма сез 

ярлысыз дҿньяда һҽм ахирҽттҽ дҽ Аллаһуның нигъмҽтлҽренҽ мохтаҗсыз. Ҽгҽр 

сез Аллаһуга итагать итүдҽн баш тартсагыз, сезнең урыныгызга башка 

затларны китерер ки, алар сездҽн хҽерле булырлар, югыйсҽ сезнең кеби 

иманнан, итагатьтҽн вҽ изге гамҽллҽрдҽн баш тартучы булмаслар. 

48|1|Шиксез, Без сиңа ачтык вҽ хҿкем иттек ачык булган җиңүне. 

48|2|Аллаһ синең ҽүвҽлдҽ булган гҿнаһларыңны вҽ ахырда булган 

гҿнаһларыңны гафу итсең ҿчен вҽ ислам динен таратуны тҽмам итү нигъмҽтен 

бирсен ҿчен вҽ сине туры юлга күндерсен ҿчен. 

48|3|Һҽм Аллаһ сиңа җиңеп ҿскҽ чыга торган ярдҽмне бирсен ҿчен. 

48|4|Ул – Аллаһ мҿэминнҽрнең күңеллҽренҽ куҽт вҽ карарны иңдерде, 

Аллаһудан иңдерелгҽн иман нуры белҽн кҽсби иманнары куҽтлҽнсен ҿчен, 



җирдҽге вҽ күклҽрдҽге гаскҽрлҽр Аллаһ гаскҽредер, Аллаһ һҽр эшне белеп 

мҽслихҽтче кылучыдыр. 

48|5|Аллаһ мҿэмин ирлҽрнең вҽ мҿэминҽ хатыннарның иманнарына куҽт бирде, 

аларны җҽннҽтлҽргҽ кертмҽк ҿчен, ул җҽннҽтлҽрнең асларыннан елгалар 

агадыр, алар анда мҽңге калырлар, дҽхи иманнарына куҽт бирде аларның 

гҿнаһларын җуяр ҿчен, бу эш мҿэминнҽр ҿчен Аллаһ хозурында олугъ бҽхеткҽ 

ирешүдер. 

48|6|Вҽ мҿэминнҽрнең иманын куҽтлҽде, монафикъ ирлҽрне вҽ монафика 

хатыннарны һҽм мҿшрик ирлҽрне вҽ мҿшрикҽ хатыннарны ґҽзаб кылмак ҿчен, 

Аллаһ пҽйгамбҽргҽ һҽм мҿселманнарга ярдҽм бирмҽс, дип, Аллаһуга яман зан 

кылдылар, Аллаһуга яман зан кылулары, үзлҽренҽ явызлык булып кайтыр, вҽ 

аларга Аллаһ ачуланды вҽ рҽхмҽтеннҽн ерак кылды вҽ аларга җҽһҽннҽмне 

хҽзерлҽде, ул җҽһҽннҽм ни яман урындыр. 

48|7|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган гаскҽрлҽр Аллаһ гаскҽрлҽредер, Ул – Аллаһ 

һҽрнҽрсҽдҽн ҿстен булды вҽ һҽр эшен белеп кылучы булды. 

48|8|Тҽхкыйк Без сине ҿммҽтеңҽ гуаһ итеп, вҽ итагать итүчелҽрне җҽннҽт 

белҽн шатландыручы, вҽ итагать итмҽүче залимнҽрне җҽһҽннҽм белҽн 

куркытучы итеп җибҽрдек. 

48|9|Аллаһуга вҽ расүленҽ иман китермҽклегегез һҽм расүлгҽ куҽт 

бирмҽклегегез ҿчен, дҽхи Аллаһуны олугълап Ул һҽр кимчелектҽн пакь дип 

иртҽлҽрдҽ вҽ кичлҽрдҽ тҽсбихлҽр ҽйтмҽклегегез ҿчен. 

48|10|Мухҽммҽд г-м хаҗ кылып кайту нияте илҽ бер мең дүрт йҿз сҽхабҽ 

белҽн Мҽдинҽдҽн Мҽккҽгҽ юнҽлде, лҽкин Мҽккҽгҽ якын килгҽч, мҿшриклҽр 

мҿселманнарны Мҽккҽгҽ кертмҽделҽр. Шул вакытта пҽйгамбҽр мҿшриклҽр белҽн 

сугышырга сахабҽлҽрдҽн бҽйґҽт алды. Бу аять шул хакта иңде. Тҽхкыйк ул 

Сҽхабҽлҽр сугыштан качмаска вҽ ислам ҿчен җаннарын кызганмаска Хҿдҽйбиядҽ 

сиңа бҽйґҽт бирерлҽр, ҽлбҽттҽ алар Аллаһуга бҽйґҽт итүчелҽрдер, Аллаһуның 

кодрҽте вҽ нигъмҽте аларның бҽйґҽтлҽреннҽн ҿстендер. Берҽү бҽйґҽтен 

бозса, фҽкать үз зарарына бозган буладыр, вҽ берҽү бҽйґҽтен сакласа, 

Аллаһ исеме илҽ кылган бҽйґҽтен, Аллаһ аңа тиздҽн олугъ ҽҗерне бирер. 

48|11|Хилафлык кылып Хҿдҽйбия вакыйгасына катнашмаган бҽдҽвий гарҽблҽре 

сиңа ҽйтерлҽр: "Безлҽрне малларыбыз вҽ хатын-балаларыбыз тоткарлады, 

шуның ҿчен сиңа иярҽ алмадык, Раббыңнан безнең ҿчен гафу сорагыл", – дип. 

Алар күңеллҽрендҽ булмаган нҽрсҽне теллҽре белҽн ҽйтерлҽр, ягъни алар 

Аллаһуның гафу итүен кирҽксенмилҽр. Син ҽйт: "Аллаһуның хҿкеменнҽн 

бернҽрсҽне кире кайтарырга сезнең ҿчен кем ирекле булыр, ҽгҽр Аллаһ сезгҽ 

зарарны яки файданы телҽсҽ, бҽлки Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн 

хҽбҽрдар булды", – дип. 

48|12|Бҽлки сез уйладыгыз пҽйгамбҽр һҽм мҿэминнҽр Хҿдҽйбиядҽн кире 

Мҽдинҽгҽ вҽ ҿй җҽмҽгатьлҽренҽ мҽңге кайтмаслар, ягъни кҽферлҽр үтереп 

бетерерлҽр дип, шул уегыз сезнең күңелегездҽ шайтан тарафыннан яхшы уй 

итеп күрсҽтелде, янҽ явызлыкны зан кылдыгыз, ягъни исламның җимерелүен, 

мҿселманнарның һҽлак булуын телҽдегез, вҽ күңелегезнең бозыклыгы белҽн 

һҽлак буласы кавем булдыгыз. 

48|13|Вҽ берҽү Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ иман китермҽсҽ, дҿреслектҽ Без 

кҽферлҽргҽ җҽһҽннҽм утын хҽзерлҽдек. 

48|14|Җир вҽ күклҽр мҿлке Аллаһ мҿлкедер, телҽгҽн кешесен гафу итҽр вҽ 

телҽгҽн кешесен ґҽзаб кылыр. Аллаһ гафу итүче вҽ рҽхмҽт кылучы булды. 

48|15|Хҿдҽйбиягҽ бармыйча синнҽн аерылып калган монафикълар ҽйтерлҽр: 

"Сез табыш малын алырга барган вакытта безне дҽ алыгыз, сезгҽ ияреп 

барыйк", – дип. Хҿдҽйбиядҽн кайткач Мухҽммҽд г-м сахабҽлҽрне Хҽйбҽргҽ 

җибҽрергҽ хҽзерлҽде, Хҿдҽйбиядҽ Аллаһуга бҽйґҽт биргҽн Сҽхабҽлҽр генҽ 

Хҽйбҽргҽ хҽзерлҽнсеннҽр, диде. Хҽйбҽр сугышында мҿселманнар җиңҽ 

калсалар, аннан күп табыш малы ҿмет ителҽ иде. Хҽйбҽр сугышы һҽм аннан 



алыначак табыш малы, Хҿдҽйбиягҽ бҽйґҽт биргҽн сҽхабҽлҽргҽ генҽ 

тапшырылды. Хҿдҽйбия сҽфҽренҽ чыкмый калган монафикълар, Аллаһу 

тҽгалҽнең: "Хҽйбҽр сугышы вҽ табыш малы, Хҿдҽйбиядҽ бҽйґҽт биргҽн 

сҽхабҽлҽргҽ генҽ тапшырылсын", – дигҽн сүзен алыштырырга, үзгҽртергҽ 

телилҽр, ягъни Хҽйбҽргҽ барырга бик тырышалар. Син аларга ҽйт: "Безгҽ 

ияреп Хҽйбҽргҽ һич тҽ бармассыз, Аллаһу тҽгалҽ сезнең хакта "Хҽйбҽргҽ 

бармасыннар", дип, без Хҿдҽмбиядҽн кайтмас борын ук ҽйтте". Ул 

монафикълар ҽйтерлҽр: "Табыш малыннан хҿседлҽнеп безне Хҽйбҽргҽ 

җибҽрмисез", – дип. Бҽлки алар эшнең хакыйкатен аңламыйлар, мҽгҽр бик аз 

аңлыйлар, ягъни дҿнья эшен, дҿнья малын гына яхшы аңлыйлар. 

48|16|Бҽдҽвий ґҽрҽблҽреннҽн булган карышучыларга ҽйт: Тиздҽн Рум кавеме 

белҽн сугышырга чакырылырсыз алар каты сугыш иялҽредер, ул кавем белҽн 

сугыш кылырсыз, яки алар мҿселман булырлар, ҽгҽр шул вакытта пҽйгамбҽргҽ 

итагать итсҽгез, Аллаһ сезгҽ күркҽм ҽҗерлҽр бирер һҽм баштагы 

карышуыгызны гафу итҽр, ҽгҽр йҿз дүндерсҽгез, карышсагыз ҽүвҽлдҽге йҿз 

дүндерүегез кеби, Аллаһ сезне рҽнҗеткүче ґҽзаб белҽн ґҽзаб кылыр. 

48|17|Сукыр кеше вҽ аксак кеше һҽм авыру кешелҽр сугыштан калсалар аларга 

гҿнаһ юктыр, берҽү Аллаһуга вҽ рҽсүленҽ итагать итсҽ, Аллаһ ул кешене 

асларыннан елгалар агучы җҽннҽтлҽргҽ кертер, вҽ берҽү Аллаһудан вҽ 

рҽсүленнҽн йҿз дүндерсҽ, Аллаһ ул кешене ґҽзаб кылыр рҽнҗеткүче ґҽзаб 

белҽн. 

48|18|Сугыштан кайтмыйча, үлгҽнче мҿшриклҽр белҽн сугышырга, дип, агач 

тҿбендҽ сиңа бҽйґҽт бирүче сахабҽлҽрдҽн Аллаһ, шиксез, разый булды, Аллаһ 

аларның күңеллҽрендҽге яхшы ниятлҽрен белде, аларга күңел тынычлыгын 

бирде һҽм тиздҽн Мҽккҽ фҽтех ителҽчҽк мҿселманнар кулына үтҽчҽк, дип 

аларны шатландырды. 

48|19|Дҽхи күп табыш малларын бирде, алар ул табыш малларын Хҽйбҽрдҽн 

алырлар, Аллаһ җиңүче вҽ эшне белеп кылучы булды. 

48|20|Аллаһ сезгҽ күп табыш малларын вҽгъдҽ кылды, алырсыз ул табышларны 

Хҽйбҽрдҽн, һҽм ашыктырды сезгҽ ул табышны, вҽ дошман булган кешелҽрнең 

кулларын сездҽн тыйды, ягъни табыш малын алудан сезне туктата алмаслар. 

Аллаһ бу табыш малларын бирде, пҽйгамбҽрнең хаклыгына мҿэминнҽргҽ дҽлил 

булсын ҿчен һҽм сез мҿселманнарны туры юлга күндермҽк ҿчен. 

48|21|Дҽхи хҽзер алырга кҿчегез җитмҽгҽн табышларны Аллаһ сезгҽ килҽчҽктҽ 

вҽгъдҽ кылды ки, ул табышларны Аллаһ сезнең ҿчен саклады, Аллаһ 

һҽрнҽрсҽгҽ кадир булды. 

48|22|Ҽгҽр кҽферлҽр сезнең белҽн сугышсалар, ҽлбҽттҽ, куркып артларына 

качарлар, соңра саклаучы дусны вҽ ярдҽмчене һич тапмаслар. 

48|23|Пҽйгамбҽрлҽргҽ вҽ хак мҿэминнҽргҽ ярдҽм бирмҽк Аллаһуның ҽүвҽлдҽн 

килгҽн гадҽтедер, вҽ ҽлбҽттҽ, Аллаһуның вҽгъдҽсе алышынуны, үзгҽрүне 

тапмассың. 

48|24|Ул – Аллаһ кҽферлҽрнең кулын сездҽн һҽм сезнең кулыгызны алардан 

тыйды, Мҽккҽ янында ягъни Хҿдҽйбиядҽ, сезне аларга ҿстен кылганыннан соң. 

Ягъни Аллаһ Хҿдҽйбия бҽйгҽтеннҽн соң Мҽккҽ мҿшриклҽре белҽн сугышуны 

насыйб итмҽде, бҽлки алар белҽн ун ел сугышмый торуны килешеп солых 

ясауны насыйб итте. Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегезне күрүче булды. 

48|25|Мҽккҽ кҽферлҽре мҽсҗид Хҽрамны таваф итүдҽн сезне тыйдылар вҽ 

корбан ҿчен китергҽн хайваннарыгызны, бугазлама торган урыннарына барып 

җитмҽсеннҽр ҿчен, тотып тордылар. Ҽгҽр Мҽккҽгҽ сез танымый торган иман 

китергҽн ирлҽр вҽ иман китергҽн хатыннар булмаса иде, вҽ Мҽккҽ мҿшриклҽре 

арасында торучы мҿселманнарны танымыйча, үтерүегез ихтималы булмаса иде, 

вҽ ул мҿселманнарны белмичҽ үтергҽнегез соңында сезгҽ кайгы һҽм зарар 

ирешү ихтималы булмаса иде, ҽлбҽттҽ, Аллаһ Мҽккҽгҽ сугыш белҽн керүне 

ҽмер итҽр иде. Аллаһ мҿселманнарга Мҽккҽгҽ сугыш белҽн керүне ҽмер 



итмҽде, Үзе телҽгҽн кешелҽрне рҽхмҽтенҽ вҽ Ислам диненҽ кертмҽклеге ҿчен. 

Ҽгҽр мҿселманнар Мҽккҽ мҿшриклҽреннҽн аерылсалар иде, ҽлбҽттҽ, ул 

мҿшриклҽрне рҽнҗеткүче ґҽзаб белҽн ґҽзаб кылыр идек. 

48|26|Ул Мҽккҽ мҿшриклҽре күңеллҽрендҽ наданлык гайрҽте булган гайрҽтне 

мҽхкҽм кылган вакытларында, Аллаһ расүленең вҽ мҿэминнҽрнең күңеллҽренҽ 

Үзенең рҽхмҽте белҽн куҽтне һҽм карарланмакны иңдерде, вҽ аларны ширектҽн 

саклану сүзендҽ "Лҽ Илаһҽ ил лҽллаһ" кҽлимҽсендҽ сабит кылды, вҽ алар ул 

кҽлимҽгҽ мҿстҽхыйк "хаклы" булдылар вҽ ул кҽлимҽнең ҽһленнҽн булдылар. 

Бит Аллаһ һҽр нҽрсҽне белүче булды. 

48|27|Тҽхкыйк Аллаһ расүленең күргҽн тҿшен хаклык белҽн дҿрес кылды. 

(Мухҽммҽд г-м Хҿдҽйбиягҽ чыкмас борын тешендҽ сахабҽлҽрнең Мҽккҽгҽ кереп 

чҽчлҽрен алганнарын, кайберлҽренең кыскартканын күрде. Сахабҽлҽргҽ 

сҿйлҽгҽч, алар бик шатландылар, лҽкин Хҿдҽйбиядҽ солых ясалгач, бик 

авырсындылар. Шул вакыт сахабҽлҽрне юату ҿчен бу аять иңеп), Мухҽммҽд г-

мнең тҿше, ҽлбҽттҽ, вакыйга булачагын белдерде". Аллаһ телҽсҽ 

дошманнарыгыздан имин булганыгыз хҽлдҽ, ҽлбҽттҽ, мҽсҗид Хҽрамга керерсез, 

чҽчлҽрегезне китҽреп, бҽгъзелҽрегез кыскартып, һичкемнҽн курыкмаганыгыз 

хҽлдҽ! Аллаһ сез белмҽгҽн нҽрсҽлҽрне белде, Мҽккҽгҽ керүдҽн элек сезгҽ 

якын фҽтехны кылды, ягъни Хҿйбҽрне алдыгыз. 

48|28|Ул – Аллаһ үзенең расүлен кҿчле һидҽят вҽ хак дин илҽ җибҽрде, ул 

хак дин Исламны барча диннҽрдҽн ҿстен кылмас ҿчен, синең пҽйгамбҽрлегенҽ, 

Исламның хак дин икҽнлегенҽ вҽ аның ҿстен булачагына гауһ булырга Аллаһ 

үзе җитҽдер. 

48|29|Мухҽммҽд г-м Аллаһуның рҽсүледер, ул расүл илҽ бергҽ булган хак 

мҿэминнҽр кҽферлҽргҽ катылардыр, аларга һич шҽфкать итмҽслҽр, вҽ уз 

араларында бер-берсенҽ шҽфкатьлелҽрдер, күрерсең аларны рҿкугъ сҽҗдҽ 

кылып, Аллаһуның рҽхмҽтен вҽ ризалыгын эстҽрлҽр, кыямҽт кҿнендҽ аларның 

йҿзлҽрендҽ намаз укуларының галҽмҽте булыр. Бу ҽйтелгҽн эшлҽр аларның 

сыйфатларыдыр, Тҽүратта һҽм Инҗилдҽ дҽ ҽйтелгҽндер – тармакларыны 

чыгаручы иген кебилҽрдер, ул тармак игенгҽ куҽт бирде, һҽм ул иген 

калынайды вҽ тураеп камылына басты, ул игеннең яхшы уңышы игенчелҽрне 

гаҗҽплҽндерер, ягъни Сҽхабҽлҽр, яхшы уңган иген кеби бик тиз куҽтлҽнделҽр 

һҽм Исламны дҿньяга тараттылар. Аллаһ шулай кылды, сҽхабҽлҽрнең хҽлен 

күреп кҽферлҽр ачулансыннар ҿчен. Имансызлардан иман китереп изге 

гамҽллҽр кылучыларына Аллаһ гафу итүне һҽм олугъ ҽҗерне, ягъни җҽннҽт 

нигъмҽтлҽрен вҽгъдҽ кылды. 

49|1|Ий мҿэминнҽр! Дин эшлҽрендҽ Аллаһудан вҽ Аның рҽсүленнҽн узып үз 

белдегегез белҽн сүз сҿйлҽмҽгез, вҽ Аллаһудан куркыгыз, Аңа гҿнаһлы 

булудан сакланыгыз! Бит Аллаһ ишетүче вҽ белүчедер. 

49|2|Ий мҿэминнҽр, тавышларыгызны пҽйгамбҽр тавышыннан артык күтҽрмҽгез, 

вҽ бер-берегезгҽ кычкырып сҿйлҽгҽнегез кеби пҽйгамбҽргҽ кычкырып 

сҿйлҽмҽгез, гамҽллҽрегезнең юкка чыгу ихтималы булганы ҿчен, ҽмма үзегез 

юкка чыкканны сизмҽссез. 

49|3|Аллаһ расүле янында тавышларын түбҽн кылучы мҿэминнҽрнең күңелен 

Аллаһ тҽкъвалык ҿчен сынады, аларга гафу ителү вҽ олугъ ҽҗер бардыр. 

49|4|Дҿреслектҽ сиңа хҿҗрҽлҽреңнең артыннан кычкырып дҽшүчелҽр дҽ бар, 

алар үзлҽренҽ файдалы булган эшне аңламыйлар. 

49|5|Ҽгҽр сабыр иткҽн булсалар син алар катына чыкканча ҽлбҽттҽ, алар 

ҿчен яхшырак булыр иде. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ аларның ҽдҽпсезлек кылганнарын 

ярлыкаучы вҽ рҽхимледер. 

49|6|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр бер фҽсыйк сезгҽ бер хҽбҽрне китерсҽ, ул хҽбҽрне 

тикшерегез, сездҽн бер кавемгҽ зарар ирешмҽсен ҿчен ул хҽбҽрне белмҽү 

сҽбҽпле, ҽгҽр тикшермичҽ эш кылсагыз кылган эшлҽрегезгҽ үкенүчелҽр булып 

ҽверелерсез. 



49|7|Белегез, ий мҿэминнҽр, сезнең эчегездҽ Аллаһ расүле бар, аңа итагать 

итегез, ҽгҽр дҽ күп эшлҽрдҽ пҽйгамбҽр сезгҽ итагать итсҽ иде, ҽлбҽттҽ, 

гҿнаһка тҿшҽр идегез, лҽкин Аллаһ сезгҽ иманны сҿйдерде вҽ ул иманны 

сезнең күңелегездҽ күркҽм кылды, дҽхи сезгҽ кҽферне, бозыклыкны һҽм 

гҿнаһларны яман күрсҽтте, бу кешелҽр туры юлга күнелүчелҽрдер. 

49|8|Аллаһуның юмартлыгы вҽ нигъмҽте белҽн, Аллаһ иманыгызны белүче вҽ 

хикмҽт белҽн эш кылучыдыр. 

49|9|Ҽгҽр мҿэминнҽрдҽн ике тҿркем сугышсалар, араларын тҿзҽтегез, ягъни 

һҽр икесен Коръҽн белҽн гамҽл кылырга чакырыгыз, ҽгҽр бу ике тҿркемнең 

берсе Коръҽнгҽ килүдҽн баш тартса, Коръҽн хҿкеменнҽн баш тарткан тҿркем 

белҽн сугышыгыз, аларны үтерегез, хҽтта Аллаһуның Коръҽндҽге хҿкеменҽ 

кайткангача, ҽгҽр ул тҿркем Коръҽн хҿкеменҽ кайтса, бу ике тҿркемнең 

арасыны килештерегез, гаделлек белҽн вҽ турылык кылыгыз, тҽхкыйк Аллаһ 

турылык кылучыларны сҿядер. 

49|10|Мҿэминнҽр дин буенча, ҽлбҽттҽ, бер-берсенҽ кардҽшлҽрдер. 

Кардҽшлҽрегезнең арасын килештерегез, тезелегез, Аллаһудан куркыгыз, 

мҿэминнҽр арасына фетнҽ дошманлык салудан сакланыгыз, шаять Аллаһудан 

рҽхмҽт ителерсез. 

49|11|Ий мҿэминнҽр, бер кавем икенче бер кавемне кимсетмҽсен, ул 

кимсетелгҽн кавемнең кимсетүче кавемнҽн яхшырак булуы ихтималдыр, шулай 

ук хатыннар икенче хатыннарны кимсетмҽсеннҽр, кимсетелгҽн хатын кимсетүче 

хатыннан яхшырак булуы ихтималдыр, вҽ дин кардҽшлҽрегезне ґҽеблҽп 

кимсетмҽгез, вҽ бер-берегезгҽ яман кушым исемнҽр илҽ дҽшмҽгез, мҿэмин 

булганнан соң, фасыйк исеме ни яман исемдер. Бу эшне эшлҽүчелҽр тҽүбҽ 

итеп тҿзҽлмҽсҽлҽр, алар залимнҽрдер. 

49|12|Ий мҿэминнҽр, күп гҿманнан сакланыгыз тҽхкыйк бҽгъзе гҿманда гҿнаһ 

бардыр. Вҽ кешелҽрнең гаеплҽрен тикшермҽгез, кеше ґҽебен эзлҽмҽгез вҽ 

бҽгъзегез бҽгъзегезне гайбҽт кылмасын! Ҽйҽ сезнең берҽрегез үлгҽн 

кардҽшенең итен ашауны сҿярме? Сез, ҽлбҽттҽ, аны мҽкъруһ күрдегез, ґҽйбҽт 

сҿйлҽүне дҽ шулай мҽкъруһ күрегез! Аллаһудан куркыгыз, ґҽйбҽт эшлҽреннҽн 

тҽүбҽ итегез! Шиксез Аллаһ тҽүбҽ итеп тҿзҽлгҽн кешелҽрне гафу итүче вҽ 

рҽхимледер. 

49|13|Ий кешелҽр, Без сезлҽрне ир вҽ хатын итеп халык кылдык, вҽ сездҽн 

тармаклар вҽ кабилҽлҽр кылдык бер-берегезне ҽҗерҽтеп танымаклыгыгыз ҿчен, 

тҽхкыйк сезнең Аллаһ хозурында хҿрмҽтлерҽгегез Аллаһудан куркып 

гҿнаһлардан сакланучырагыздыр, Аллаһ белүче вҽ һҽр эшегездҽн хҽбҽрдар. 

49|14|Күчеп йҿрүче бҽдҽвий ґҽрҽблҽре ҽйттелҽр: "Иман китердек", – дип син 

ҽйт: "Сез иман китермҽдегез лҽкин мҿселманнардан куркып, яки 

мҿселманнардан файдаланып кҿн күрү ҿчен тыштан гына Ислам динен кабул 

иттек", – дип ҽйтегез! Ҽле күңелегезгҽ иман ҽсҽре кергҽне юк, иман 

китерергҽ ниятегез дҽ юк, имансыз гына мҿселман булып йҿрергҽ телҽгҽнсез, 

ягыш мҿселманнар белҽн гамҽл кылып аларны алдарга телҽгҽнсез. Ҽгҽр чынлап 

иман китереп ихлас күңел белҽн Аллаһуга вҽ Аның расүленҽ итагать итсҽгез, 

ҽлеге мҿселманнар белҽн бергҽ кылган гамҽллҽрегезгҽ һич кимчелек ирешмҽс, 

сҽвабы, ҽлбҽттҽ, югалмас иде. Тҽхкыйк Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхмҽт 

итүчедер". 

49|15|Менҽ шушы сыйфатларда булган кешелҽр генҽ хак иманлы кешелҽр, алар 

чын күңелдҽн Аллаһуга вҽ Аның расүленҽ ныклап иман китерделҽр, моннан соң 

иман китерүлҽренҽ һич шиклҽнмҽделҽр һҽм иманга зарар бирҽ торган эшне 

кылмадылар, вҽ алар маллары вҽ җаннары белҽн Аллаһ юлында сугыш кылдылар, 

сугыш булмаганда Ислам файдасына тырыштылар, ҽнҽ шул кешелҽр, иман 

китердек мҿэмин вҽ мҿселман булдык дигҽн сүзлҽрендҽ дҿрес сҿйлҽүчелҽр, 

чын иманлылардыр. 



49|16|Ҽйт аларга: "Динегезне Аллаһуга ҿйрҽтерсезме? Иман китермҽгҽнегез 

хҽлдҽ иман китердек, дип, Аллаһуны алдамакчы буласызмы? Бит Аллаһ җирдҽге 

вҽ күклҽрдҽге серлҽрне белҽдер, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүчедер. 

49|17|Бҽдҽвий ґҽрҽблҽре мҿселман булулары белҽн сиңа миннҽт итҽрлҽр, 

ягъни мҿселман булуларын пҽйгамбҽр файдасына дип уйларлар, син аларга 

ҽйт: "Мҿселман булуыгыз белҽн миңа миннҽт итмҽгез, бҽлки Аллаһ сезгҽ 

миннҽт итҽр, сезне иманга күндергҽне ҿчен, ҽгҽр иманыгызда ышанычлы 

кешелҽрдҽн булсагыз", – дип. Чҿнки бу аятьлҽрдҽн соң алар иман 

китерделҽр. 

49|18|Аллаһ җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен нҽрсҽлҽрне, шиксез, белҽдер, 

Аллаһ сезнең эшлҽгҽн эшлҽрегезне күрүчедер. 

50|1|Каф. Дҽрҽҗҽсе бҿек Коръҽн белҽн ант итҽмен. 

50|2|Үзлҽре арасыннан бер кешенең Аллаһ ґҽзабы белҽн куркытучы пҽйгамбҽр 

булып килүенҽ кҽферлҽр ґҽҗҽблҽнделҽр һҽм бу кешенең пҽйгамбҽр булуы бик 

ґҽҗҽб эштер диделҽр. 

50|3|Ҽйҽ без үлгҽч череп туфрак булсак та янҽ терелербезме? Үлеп 

черегҽннҽн соң янҽ терелеп тереклеккҽ кайту бик ерактыр, ягъни үлгҽннҽн 

соң терелү һич булмас, диделҽр. 

50|4|Без, ҽлбҽттҽ, белдек үлгҽн кешелҽрнең тҽнен җир ашап бетергҽнен, 

лҽкин тергезү Безгҽ һич авыр булмас, вҽ Безнең хозурымызда һҽрнҽрсҽ 

язылып сакланган китап бардыр. 

50|5|Бҽлки алар хаклык белҽн килгҽн Коръҽнне дҽ ялган диделҽр, алар 

саташып чуалчык эшкҽ тҿшкҽннҽр, чуалуларының очы-кырые юктыр. 

50|6|Ҽйҽ ул гафиллҽр ҿслҽрендҽге күккҽ карамыйлармы. Без аны ничек 

терҽксез тҿзедек, вҽ ул күкне йолдызлар белҽн зиннҽтлҽдек, вҽ ул күктҽ 

һич нинди ярык, кимчелек юкдыр. 

50|7|Дҽхи җирне киң кылдык вҽ анда таулар салдык, вҽ җирдҽ үстердек һҽр 

үсемлекне аталы-аналы итеп, ул үсемлеклҽр күңеллҽрне раушан кыладыр. 

50|8|Күңел күзе илҽ күреп фикерлҽмҽк һҽм вҽгазьлҽнмҽк ҿчен һҽрбер 

Аллаһуга кайтучы инабҽтле бҽндҽлҽргҽ. 

50|9|Дҽхи Без күктҽн файдалы булган суны иңдердек, аның белҽн бакчалар 

үстердек, вҽ үстердек урып алына торган игеннҽрне. 

50|10|Вҽ озын, тҿз хҿрмҽ агачын үстердек, ул хҿрмҽнең тезелгҽн бҿрелҽре 

бардыр. 

50|11|Бҽндҽлҽргҽ ризык булсын ҿчен ул су белҽн шҽһҽрлҽрнең үлгҽн 

табигатен тергездек. Каберлҽрдҽн кубарылып чыгу да шулай булыр. 

50|12|Болардан элек Нух кавеме, вҽ коега табынучы кавем, вҽ Сҽмуд кавеме 

пҽйгамбҽрлҽргҽ ышанмадылар. 

50|13|Вҽ Гад кавеме, вҽ Фиргаун кавеме, вҽ Лут кардҽшлҽре пҽйгамбҽрлҽрне 

ялганга тоттылар. 

50|14|Вҽ Ҽйкҽ кавеме, вҽ Түббҽгъ кавеме болар бар да пҽйгамбҽрне ялганга 

тоттылар, һҽм аларга ґҽзаб вҽгъдҽбез иреште. 

50|15|Ҽйҽ Без мҽшҽкать чиктекме галҽмне беренче мҽртҽбҽ халык кылганда, 

ҽгҽр мҽшҽкать чиккҽн булсак, үлгҽн кешелҽрне тергезергҽ дҽ авырсыныр 

идек, бҽлки алар кыямҽтнең булуында һҽм үлгҽн кешелҽрнең терелүендҽ 

шҿбһҽдҽлҽр. 

50|16|Тҽхкыйк кешене Без халык кылдык, вҽ кешегҽ күңеле нҽрсҽне вҽсвҽсҽ 

кылганыны Без белҽбез, вҽ Без аңа җилкҽ тамырыннан да якынракбыз. 

50|17|Ике язучы фҽрештҽне хҽтергҽ тҿшер, берсе уң тарафта утырып изге 

гамҽллҽрне язар вҽ берсе сул тарафта утырып гҿнаһлы эшлҽрне язар. 

50|18|Сүз сҿйлҽнмҽс, мҽгҽр сҿйлҽнгҽн һҽрбер сүзне кҿтеп утыручы фҽрештҽ 

язар. 



50|19|Үлем исереклеге хаклык белҽн килде вҽ хаклыкны алып килде, ий Адҽм 

баласы, ошбу үлемнҽн качадыр һҽм куркадыр идең, лҽкин аннан качып котыла 

алмассың. 

50|20|Икенче мҽртҽбҽ сурга ҿрелеп, кешелҽр каберлҽреннҽн кубарылып мҽхшҽр 

җиренҽ җыелсыннар ҿчен, вҽ фҽрештҽлҽр: "Аллаһуның вҽгъдҽ кылган дҽһшҽтле 

хисаб кҿне менҽ шулдыр", – диярлҽр. 

50|21|Вҽ һҽр кеше килер, вҽ аның илҽ бер куып баручы булыр аны мҽхшҽр 

җиренҽ сҿрер һҽм аның, янында дҿньяда кылган эшлҽреннҽн хҽбҽр бирүче 

фҽрештҽ булыр. 

50|22|Янҽ ҽйтерлҽр: "Бу кҿннҽн син дҿньяда вакытта гафил идең, һич 

хҽбҽрең юк иде, Без синнҽн ачтык күзендҽ, колагыңда һҽм күңелендҽ булган 

пҽрдҽңне, бу кҿндҽ синең күзең үткендер ки, дҿньяда кылган бозык вҽ хата 

эшлҽреңне барын да күрерсең. 

50|23|Дҿньядагы сакчы фҽрештҽсе: "менҽ мин аңа сакчы булган кеше, кылган 

эшлҽре белҽн килде" – дияр. 

50|24|Җҽһҽннҽмгҽ салыгыз һҽрбер хакка каршы торучы фҽсыйк кҽферне. 

50|25|Ҿстенҽ йҿклҽтелгҽн фарыз, ваҗеб эшлҽрдҽн тыелучыны вҽ. Коръҽннҽн 

шиклҽнеп чиктҽн үтүче залимне. 

50|26|Аллаһудан башканы Илаһҽ тотучы мҿшрикне салыгыз каты ґҽзабка! 

50|27|Ґҽзабка салынган кешенең юлдаш шайтаны ҽйтер: "Ий Раббыбыз, ул 

кешене мин аздырмадым, лҽкин ул үзе хактан ерак адашкан иде", – дип. 

50|28|Аллаһ ҽйтер: "Минем алдымда дҽгъвҽлҽшмҽгез, тҽхкыйк Мин сезгҽ 

дҿньяда ошбу җҽһҽннҽм белҽн куркытучы китап вҽ рҽсүллҽр җибҽрдем. 

50|29|Минем алдымда сүзем һич алышынмас, дҽхи Мин колларыма золым итүче 

дҽ түгелмен. 

50|30|Ул кҿндҽ җҽһҽннҽмгҽ: "Инде булдыңмы" – диярбез, җҽһҽннҽм: "янҽ 

керүчелҽр бармы, монда урын күп" – дияр. 

50|31|Аллаһудан куркып гҿнаһтан сакланучы тҽкъва мҿэминнҽргҽ җҽннҽт якын 

кылыныр, ерак булмас. 

50|32|Сезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн җҽннҽт ошбудыр, һҽрбер тҽүбҽ итеп Аллаһуга 

кайтучыга һҽм шҽригать хҿкемнҽрен саклап һҽрберсен урынында үтҽүчегҽ. 

50|33|Күрмичҽ күргҽн кеби Аллаһудан курыккан вҽ Аллаһуга гыйбадҽт һҽм 

итагать итүдҽ ихласлы булып саф күңел белҽн Аллаһу хозурына килгҽн 

кешегҽ. 

50|34|Керегез җҽннҽткҽ тынычлык иминлек белҽн! Бу кҿн җҽннҽткҽ кергҽн 

кешелҽр ҿчен анда мҽңге кала торган кҿндер. 

50|35|Аларга җҽннҽттҽ телҽгҽн нҽрсҽлҽре булыр вҽ Безнең хозурыбызда 

аларга телҽгҽн нҽрсҽлҽреннҽн артык нҽрсҽлҽр бардыр. 

50|36|Күпме кешелҽрне һҽлак иттек элекке заманнарда, ул заман кҽферлҽре 

хҽзерге кҽферлҽрдҽн катырак куҽтле иделҽр, үлемнҽн котылырга юл эзлҽп 

шҽһҽрлҽрдҽ тҿрле чаралар күрделҽр, Аллаһ тҽкъдиреннҽн котылучы булырмы? 

50|37|Тҽхкыйк бу зекер ителгҽн аятьлҽрдҽ һидҽятне тапмак ҿчен кҿчле 

вҽгазьлҽр, гакыл фҽһем иясе булган саф күңелле кешегҽ яки Коръҽн 

сүзлҽренҽ колагыны салган кешегҽ, вҽ ул гҿнаһлардан сакланып сҽвабларны 

кҽсеб итҽргҽ ҽзердер. 

50|38|Тҽхкыйк Без җирне вҽ күклҽрне вҽ аларның араларында булган 

нҽрсҽлҽрне алты кҿн (дҽвер) эчендҽ тҿзедек, аларны тҿзегҽндҽ Безгҽ 

мҽшҽкать вҽ авырлык ирешмҽде. 

50|39|Син кҽферлҽрнең ҽйткҽн яман сүзлҽренҽ сабыр ит, вҽ Раббыңны мактап 

тҽсбихлҽр ҽйт, намаз укы кояш чыкканчы вҽ кояш батудан элек. 

50|40|Вҽ кич якта ахшам, йҽстү намазларын укы вҽ фарыз намазлардан соң 

нҽфел намазларын да укы. 



50|41|Бер кҿнне якыннан кычкырачак фҽрештҽнең сүзенҽ колак сал. Ягъни 

Исрафил фҽрештҽ, ий сҿяклҽрегез череп туфрак булган кешелҽр, терелеп 

каберлҽрегездҽн чыгыгыз, дип кычкырыр. 

50|42|Ул кҿндҽ хак булган кубарылу ҿчен кычкырган тавышны бар да 

ишетерлҽр, ошбу кҿн каберлҽрдҽн чыгу кҿнедер. 

50|43|Тҽхкыйк Без үтерербез вҽ тергезербез, вҽ барча халыкның кайтачак 

җире Безгҽдер. 

50|44|Ул кҿндҽ җир кешелҽр ҿчен ярылыр вҽ кешелҽр бик ашыгып чыгарлар, бу 

аларны кубарып җирдҽн чыгарудыр, бу эш Безгҽ бик җиңелдер. 

50|45|Без аларның сиңа ҽйткҽн яман сүзлҽрен белүчебез. Син аларны җҽбер 

золым белҽн Ислам динен кабул итҽргҽ кҿчлҽүче түгелсең, һҽм Коръҽн белҽн 

вҽгазь кыл, Коръҽн хҿкемнҽрен ишеттер һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылырга 

чакыр, вҽгъдҽ ителгҽн Минем ґҽзабымнан курыккан кешелҽрне! 

51|1|Таратучы каты җил белҽн ант итҽм. 

51|2|Дҽхи авыр йҿкне күтҽрүче болытлар илҽ ант итҽмен, болытлар күпме су 

күтҽреп йҿрилҽр. 

51|3|Дҽхи дҽрьялҽрдҽ вҽ диңгезлҽрдҽ җиңеллек илҽ йҿрүче кораблар илҽ. 

51|4|Дҽхи Аллаһуның тҽкъдирлҽрен бүлеп кешелҽргҽ ирештерүче фҽрештҽлҽр 

илҽ ант итеп ҽйтҽмен: 

51|5|"Ий кешелҽр сезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн кыямҽт, кубарылу вҽ җҽннҽт, 

җҽһҽннҽм хактыр. 

51|6|Хисаб вҽ җҽза, ҽлбҽттҽ, була чакдыр. 

51|7|Дҽхи йолдызлар юлы булучы күк белҽн ант итҽмен. 

51|8|Ий кешелҽр, Коръҽн хакында тҿрле-тҿрле сүздҽсез, кайберлҽрегез 

Коръҽн сүзлҽренҽ ышаныр вҽ кайберлҽрегез ышанмас, кайберлҽрегез Коръҽн 

белҽн гамҽл кылыр вҽ кайберлҽрегез Коръҽн белҽн гамҽл кылмас. 

51|9|Ул Коръҽннҽн кайтарылыр, ягъни качар Аллаһуның тҽкъдирендҽ мҽхрүм 

ителгҽн кеше. 

51|10|Лҽгънҽт булсын ялган сҿйлҽп Коръҽннҽн качучы кешелҽргҽ. 

51|11|Алар үзлҽренең наданлыклары вҽ гафиллеклҽре белҽн алданучылардыр. 

51|12|Алар кыямҽт кҿне кайчан була, дип, сорыйлар. 

51|13|Алар кыямҽт кҿнне утта ґҽзаб кылынырлар. 

51|14|Газабыгызны татыгыз, бу ґҽзаб үзегез ашыктырган ґҽзабтыр. 

51|15|Аллаһудан куркучы гҿнаһтан вҽ хаталыклардан сакланучы тҽкъва 

мҿэминнҽр, ҽлбҽттҽ, җҽннҽтлҽрдҽ рҽхҽтлек елгасы янындалардыр. 

51|16|Алар Раббылары биргҽн нигъмҽтлҽрне алучылардыр, бит алар җҽннҽткҽ 

кермҽс борын дҿньяда яхшылыкны кылучы изге мҿселман иделҽр. 

51|17|Тҿннҽрдҽ алар аз йоклар булдылар. 

51|18|Алар сҽхҽр вакытларыңда намаз, Коръҽн укып Аллаһудан гафу сорый 

иделҽр. 

51|19|Алар сораучы вҽ сорамаучы мохтаҗларга малларыннан садакалар бирҽ 

иделҽр. 

51|20|Җирдҽ дҽ ышанучы гакыллы кешелҽр ҿчен галҽмҽтлҽр бардыр. 

51|21|Дҽхи үзегезнең тҿзелешегездҽ дҽ галҽмҽтлҽр бардыр, ҽйҽ шуларны 

күрмисезме? 

51|22|Сезнең ризыкларыгыз күктҽдер, ягъни яңгыр яуса гына ризыкларыгыз 

буладыр һҽм сезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн Аллаһуның рҽхмҽте вҽ ґҽзабы да күктҽдер. 

51|23|Җир вҽ күклҽр Раббысы белҽн ант итеп ҽйтҽмен ки, ошбу ҽйтелгҽн 

нҽрсҽлҽр, ҽлбҽттҽ, хактыр сезнең сҿйлҽшкҽнегез кеби. Ягъни кешелҽр 

сҿйлҽшмилҽр дия алмассыз, шуның кеби Коръҽннең һҽр сүзе хактыр, юкка 

чыгара алмассыз. 

51|24|Сиңа ирештеме Ибраһим пҽйгамбҽрнең хҿрмҽтле кунакларының хҽбҽре? 

51|25|Ул кунаклар Ибраһим хозурына кергҽч, сҽлам, бирделҽр, Ибраһим дҽ 

аларга сҽлам бирде һҽм күңеленнҽн болар ят кунаклар, танымыймын диде. 



51|26|Ибраһим кунакларга кайда барганын белдермичҽ, хатыны янына аш 

хҽзерлҽргҽ китте, бераз вакыт үткҽч, симез бозау итен китерде. 

51|27|Ул итне кунакларның алларына якын куйды, кунаклар исҽ ашамадылар, 

чҿнки алар фҽрештҽ иделҽр, лҽкин Ибраһим белми иде. Ибраһим кунакларга 

ашамыйсызмы диде. 

51|28|Кунаклар ашамагач Ибраһимнең күңеленҽ курку тҿште, ихтимал бу 

кешелҽр начар ният белҽн килгҽннҽрдер, дип уйлады. Кунаклар үзлҽренең 

фҽрештҽлҽр икҽнне белдереп, Ибраһимгҽ курыкма, диделҽр, һҽм зур галҽм 

буларак бер ир бала белҽн Ибраһимгҽ сҿенеч бирделҽр. 

51|29|Кунакларның сүзен ишетеп Ибраһимнең хатыны Сара кунаклар алдына 

тавышланып чыкты, вҽ йҿзенҽ сугып ҽйтте: "Мин бала тапмый торган 

карчыкмын миндҽ кайдан бала булсын", – дип. 

51|30|Фҽрештҽлҽр ҽйттелҽр: "Без ҽйткҽнчҽ Раббың Аллаһ ҽйтте, тҽхкыйк Ул – 

Аллаһ эшне белеп эшлҽүче вҽ һҽрнҽрсҽне белүче", – дип. 

51|31|Ибраһим җибҽрелгҽн илчелҽрдҽн: "Ий илчелҽр, сез нинди эш белҽн 

килдегез?" – дип сорады. 

51|32|Фҽрештҽлҽр: "Без бозыклык кылучы кавемне һҽлак итҽр ҿчен 

җибҽрелдек, 

51|33|алар ҿстенҽ балчыктан ясалган ташларны яудырмак ҿчен, 

51|34|ул ташлар Раббың, хозурында чиктҽн чыгып азган кавемнҽрне үтерү 

ҿчен хҽзерлҽнгҽн", – диделҽр. 

51|35|Без чыгардык ул шҽһҽрдҽн Лут кавеме эченнҽн мҿэмин булган 

кешелҽрне. 

51|36|Лут пҽйгамбҽр кавеме шҽһҽрлҽрендҽ бер генҽ мҿселман йортын таптык, 

ягъни Лут пҽйгамбҽр йорты гына мҿселман йорты иде. 

51|37|Алар яшҽгҽн шҽһҽрлҽрдҽ, аларның һҽлак булганлыгын күрсҽтүче 

галҽмҽтлҽр калдырдык, рҽнҗешүче Аллаһ ґҽзабынннан куркучылар ҿчен. 

51|38|Дҽхи Муса пҽйгамбҽрдҽ галҽмҽтлҽр кылдык, Без аны ачык аңлатучы 

аятьлҽр белҽн Фиргаунгҽ җибҽргҽч, 

51|39|Фиргаун ґҽскҽре белҽн бергҽ Ислам динен кабул итүдҽн йҿз чҿерде, вҽ 

ҽйтте: "Ул Муса сихерче яки җенлҽнгҽндер", – дип. 

51|40|Без Фиргаунне һҽм гаскҽрен тоттык вҽ һҽммҽсен суга батырдык, 

Фиргаун суга бата башлагач, Ислам динен кабул итмҽгҽне ҿчен үзен-үзе 

шелтҽ кылган хҽлдҽ батып һҽлак булды. 

51|41|Дҽхи Гад кавеменең һҽлак булуында гыйбрҽтлҽр бардыр, алар ҿстенҽ 

җибҽрдек Без җимерүче рҽхимсез җилне. 

51|42|Ул җил нҽрсҽ ҿстенҽ килсҽ дҽ аны җимереп черегҽн сҿяк кеби ясап 

үтҽр. 

51|43|Дҽхи Сҽмуд кавеменең һҽлак булуында гыйбрҽтлҽр бардыр, Аллаһуга 

дошманлык кылганнарыннан соң аларга дҿньяда билгеле вакыткача 

файдаланыгыз диелде. Ягъни алар могъҗиза ҿчен бирелгҽн Салих пҽйгамбҽрнең 

дҿясен үтерделҽр, шуннан соң сезгҽ ҿч кҿннҽн ґҽзаб килҽ диелде. 

51|44|Алар Раббыларының ҽмереннҽн баш тарттылар ягъни аятькҽ вҽ 

пҽйгамбҽргҽ иман китермҽделҽр шуның ҿстенҽ дҿяне дҽ үтерделҽр. Алар 

ґҽзабның килгҽнен карап торган вакытларында, аларны бер тавыш тотты һҽм 

һҽлак итте. 

51|45|Урыннарыннан торырга кҿчлҽре җитмҽде һҽм бер-берсенҽ ярдҽм дҽ итҽ 

алмадылар. 

51|46|Бу һҽлак булган кавемнҽрдҽн элек Нух пҽйгамбҽр кавеменең Туфан суы 

белҽн һҽлак булуында да зур гыйбрҽт бардыр, тҽхкыйк алар азган фҽсыйк 

кавем булдылар. 

51|47|Без күкне куҽт вҽ кодрҽт илҽ бина кылдык, тҽхкыйк Без барча 

мҽхлукның ризыкларын киң кылучыбыз. 



51|48|Җирне яшҽргҽ һҽр мҽхлукка яраклы итеп түшҽдек, ни хуш 

түшҽүчелҽрдҽнбез. 

51|49|Барча нҽрсҽне парлы ирле-хатынлы итеп яраттык, шаять вҽгазьлҽнеп 

гакыл фикерлҽрегезне эшлҽтеп яратучы Аллаһ Үзе генҽ икҽнлеген, вҽ һҽр 

мҽхлук Аллаһ тарафыннан яратылганлыгын белерсез. 

51|50|Дҿньяның алдавыннан Аллаһ юлына, Аллаһуга гыйбадҽткҽ качыгыз, 

дҿреслектҽ мин Аллаһудан, ий кешелҽр, сезнең ҿчен җибҽрелгҽн ачык 

куркытучымын. 

51|51|Хак булган Аллаһуга икенче Илаһҽне шҽрик тиңдҽш итмҽгез, ҽлбҽттҽ, 

мин Аллаһудан сезнең ҿчен җибҽрелгҽн ачык куркытучымын. 

51|52|Ий Мухҽммҽд г-м, сине сихерче, мҽҗнун дигҽннҽре кеби, синең 

кавемеңнҽн ҽүвҽлге кавемнҽргҽ килмҽде һичбер расүл мҽгҽр килде исҽ, ул 

расүлгҽ ҽйттелҽр: "Бу кеше сихерчедер яки җенлҽнгҽндер", – дип. 

51|53|Ҽйҽ алар бу яраксыз батыл сүзлҽре белҽн бер-берсенҽ васыять кылып 

иттифак кылалармы? Бҽлки алар байлык белҽн чиктҽн чыгып азган 

кавемнҽрдер. 

51|54|Син алардан кисел, аларның шул хҽлдҽ булулары ҿчен сиңа һич шелтҽ 

юктыр. 

51|55|Кешелҽрне вҽгазьлҽ, Аллаһ хҿкемнҽрен ирештер вҽ Коръҽн белҽн гамҽл 

кылырга чакыр тҽхкыйк Коръҽн вҽгазе ышанучыларга файда бирҽдер. 

51|56|Кеше илҽ җенне халык кылмадым, мҽгҽр Миңа гыйбадҽт кылсыннар ҿчен 

генҽ халык кылдым. 

51|57|Мин кешелҽрдҽн һич ризык телҽмим, ягъни сорамыйм, дҽхи Мине 

ризыкландыруларын да сорамыйм. 

51|58|Шиксез, Ул – Аллаһ барча мҽхлукатны бик ризыкландыручы вҽ бик олугъ 

куҽт ияседер. 

51|59|Тҽхкыйк тҿрле залимнҽр ҿчен үзлҽре кеби бер юлда булган залим 

юлдашларының ґҽзабыннан ҿлеш бардыр, ягъни бер юлда булган залимнҽрнең 

ҽүвҽлгелҽренҽ нинди ґҽзаб булса, ахыргыларына да шундый ґҽзаб булыр, алар 

ашыкмасыннар ҽле ґҽзабны күтҽрергҽ, ҿлгерерлҽр. 

51|60|Коръҽн белҽн гамҽл кылып мҿселман булудан баш тартып кҽфер булган 

кешелҽргҽ ни үкенеч, ни хурлык, һҽлакҽтлектер аларга вҽгъдҽ ителмеш 

кыямҽт кҿнендҽ, ягъни тиешле булган ґҽзабларына кыямҽт кҿнендҽ ирешерлҽр. 

52|1|Тур тавы белҽн 

52|2|вҽ язылмыш Коръҽн яки гамҽл дҽфтҽре белҽн 

52|3|ул Коръҽн юка тиредҽн ясалган тире битлҽренҽ язылган. 

52|4|дҽхи кешелҽр таваф итҽ торган Кҽгъбҽ яки фҽрештҽлҽр таваф итҽ торган 

Кҽгъбҽ турысында күктҽге бер бина белҽн 

52|5|вҽ югары күтҽрелгҽн күк белҽн 

52|6|дҽхи ґҽзаб ҿчен хҽзерлҽнгҽн ахирҽттҽге ут диңгезе белҽн ант итеп 

ҽйтҽмен. 

52|7|Тҽхкыйк Раббыңның ґҽзабы вакыйга булучыдыр, ягъни ҽлбҽттҽ, 

булачактыр. 

52|8|Бу ґҽзабны кире җибҽрүче һич юктыр. 

52|9|Аллаһуның ґҽзабы вакыйга булыр күк каты ҽйлҽнеп каты селкенгҽн 

кҿндҽ. 

52|10|Вҽ таулар каты йҿргҽн кҿндҽ. 

52|11|Ни үкенеч һҽм ачы хҽсрҽт каты ґҽзабтыр ул кҿндҽ Коръҽнне ялган 

диючелҽргҽ яки аның белҽн гамҽл кылмаучыларга. 

52|12|Алар хакны инкяр итеп, бозык эшлҽрне эшлҽү белҽн һҽм ялган сҿйлҽү 

белҽн уйнаучылардыр. 

52|13|Ул кҿндҽ куллары-аяклары богауланып җҽһҽннҽмгҽ ҿстерҽлерлҽр. 

52|14|Вҽ аларга ҽйтелер: "Бу ут – сез аны ялганга тоткан идегез, 



52|15|сез дҿньяда вакытта Коръҽнне сихер диядер идегез, бу ут ґҽзабы да 

сихермы? Ҽллҽ ут ґҽзабын күрмисезме? Бик яхшы күрҽсез, лҽкин дҿньяда 

хакны күрергҽ телҽмҽдегез. 

52|16|Инде керегез ул утка һҽм ґҽзабын татыгыз! Кирҽк – чыдагыз, кирҽк – 

чыдамагыз – сезнең ҿчен бертигездер ґҽзабыгыз җиңелҽймҽс, сез фҽкать 

кылган явызлыгыгыз ҿчен җҽзаланырсыз", – дип. 

52|17|Тҽхкыйк Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итүче тҽкъва мҿэминнҽр 

җҽннҽтлҽрдҽ һҽм нигъмҽтлҽр эчендҽдерлҽр. 

52|18|Раббиларының биргҽн нигъмҽтлҽренҽ шатланган хҽлдҽ, Раббылары саклар 

аларны җҽһҽннҽм ґҽзабыннан. 

52|19|Ашагыз вҽ эчегез тыныч вҽ мҽшҽкатьсез генҽ тҽкъвалык белҽн кылган 

гамҽллҽрегез ҿчен. 

52|20|Алар тезелеп куелган зиннҽтле диваннарда рҽхҽтлҽнеп утырырлар. Вҽ 

Без аларны ак йҿзле, кара зур күзле хур кызларына ир кылырбыз. 

52|21|Иман китереп Ислам динен тотучы хак мҿэминнҽрнең балалары дин 

тотуда хак диндҽ булган аталарына иярделҽр – Без аларны аталарына ияртеп 

җҽннҽткҽ кертербез, җҽннҽттҽ бергҽ булырлар, гҽрчҽ дҽрҽҗҽлҽре 

аталарыныкыннан түбҽн булса да, аталарының гамҽленнҽн һичнҽрсҽне 

киметмҽдек, ягъни аталарын балаларының дҽрҽҗҽсенҽ тҿшермҽдек бҽлки 

балаларын аталарының дҽрҽҗҽсенҽ күтҽрдек. Һҽрбер кеше кылган эше 

бҽрабҽрендҽ җавапка калучыдыр. 

52|22|Янҽ ул тҽкъва мҿэминнҽргҽ башка нигъмҽтлҽр ҿстенҽ арттырдык 

җимешлҽрнең вҽ итлҽрнең үзлҽре телҽгҽнен. 

52|23|Вҽ бер-берсенҽ кҽсҽлҽрен бирерлҽр, ул тҽмле суларны эчкҽч, 

кирҽкмҽгҽн сүзлҽрне сҿйлҽү булмас һҽм гҿнаһлы эшлҽрне эшлҽргҽ телҽк тҽ 

булмас. 

52|24|Алар тирҽсендҽ энҗе дҽнҽлҽре кеби хезмҽтче егетлҽр йҿрерлҽр. 

52|25|Вҽ ул җҽннҽт ҽһеллҽре бер-берсенҽ каршы килеп бу бҿек дҽрҽҗҽгҽ 

нинди сҽбҽп белҽн ирештегез, дип сорашырлар. 

52|26|Җавап итеп ҽйтерлҽр: "Без дҿньяда ҽһелебез арасында Аллаһудан 

куркып гҿнаһлардан сакланадыр идек. 

52|27|Аллаһ безгҽ рҽхмҽт кылды вҽ бу дҽрҽҗҽлҽрне бирде һҽм эчке 

ҽгъзаларга үткүче ут ґҽзабыннан безне саклады. 

52|28|Тҽхкыйк без дҿньяда Ул – Аллаһуга гыйбадҽт кылыр идек һҽм ут 

ґҽзабыннан сакла, дип, дога кылыр идек, тҽхкыйк Ул – Аллаһ изгелекле һҽм 

дҽ рҽхимледер. 

52|29|Инде син кҽферлҽргҽ, мҿшриклҽргҽ һҽм монафикъларга Коръҽн белҽн 

сҿйлҽ, яхшылап тҿшендер, ҽлбҽттҽ, син Раббыңның нигъмҽте вҽ рҽхмҽте 

сҽбҽпле Аллаһудан килгҽн вҽхий белҽн сҿйлҽүче хак пҽйгамбҽрсең, вҽхийдҽн 

башка гаептҽн хҽбҽр бирүче күрҽзҽче түгелсең һҽм дивана да түгелсең. 

52|30|Ҽллҽ ҽйтҽлҽрме ул пҽйгамбҽр түгел, шагыйрь, без аның хакында бер 

вакыйга кҿтҽбез дип. Мҿшриклҽр: "Атасы яшьли үлде, Мухҽммҽд тҽ яшьли 

үлҽр, аннары сҽхабҽлҽре таралыр", – дип кҿтҽлҽр иде. 

52|31|Ҽйт аларга: "Кҿтегез, ий мҿшриклҽр, мин дҽ сезнең белҽн бергҽ 

Аллаһудан сезгҽ ґҽзаб килгҽнне кҿтүчемен", – дип. 

52|32|Ҽллҽ аларны Аллаһуга вҽ расүлгҽ каршылык кылырга гакыллары кушамы, 

ҽллҽ алар азган саташкан кавемнҽрме? 

52|33|Ҽллҽ алар ҽйтҽлҽрме: "Коръҽнне Мухҽммҽд үзе уйлап чыгарды", – дип. 

Юк бҽлки алар хҿседлек вҽ тҽкҽбберлек илҽ Коръҽнгҽ ышанмыйлар. 

52|34|Ҽгҽр Мухҽммҽд Коръҽнне үзе уйлап чыгарган дигҽн сүзлҽре дҿрес 

булса, Коръҽн сүзлҽренҽ охшаган сүзлҽрне китерсеннҽр, бит алар да 

Мухҽммҽд кеби кешелҽр, Коръҽн кеби китап китерсеннҽр! 

52|35|Ҽллҽ алар һичнҽрсҽсез халык ителделҽрме, ягъни аларны халык кылган 

Аллаһ юкмы, ҽллҽ алар үзлҽре халык кылучылармы? 



52|36|Ҽллҽ җирне вҽ күклҽрне алар халык кылдылармы? Бҽлки алар "Фҽкать 

Аллаһ гына халык кылучы" дигҽн сүзгҽ ышанмыйлар. 

52|37|Ҽллҽ Раббыңның рҽхмҽт хҽзинҽлҽре алар кулындамы? Ҽллҽ аларда 

Аллаһуда булган куҽт бармы, телҽгҽн бер эшлҽрен кылалармы? 

52|38|Ҽллҽ аларның күккҽ менҽ торган баскычлары булып, анда менеп вҽхийне 

тыңлыйлармы, ҽгҽр вҽхийне ишеткҽн булсалар, сүзлҽрен вҽ эшлҽрен дҿресли 

торган Аллаһ сүзлҽрен китерсеннҽр! 

52|39|Ҽллҽ Аллаһуга кыз балалар булып, ий мҿшриклҽр, сезгҽ ир балалармы? 

52|40|Ий Мухҽммҽд г-м иманга ҿндҽгҽн ҿчен вҽ Исламны ҿйрҽткҽн ҿчен ҽллҽ 

алардан хак сорыйсыңмы һҽм алар ул ханны бирүдҽн авырсыналармы? 

52|41|Ҽллҽ аларга пҽйгамбҽр белмҽгҽн яшертен эшлҽрне белү белеме бармы, 

шул белемнҽре илҽ хҿкем итҽлҽрме? 

52|42|Ҽллҽ алар бер хҽйлҽ белҽн сине үтерергҽ телилҽрме? Кҽферлҽр хҽйлҽ 

мҽкерлҽреннҽн үзлҽре зарар күрүчелҽрдер. 

52|43|Ҽллҽ аларның Аллаһудан башка үзлҽренең Аллалары бармы, Аллаһ 

ґҽзабыннан коткаручы? Мҿшриклҽр шҽрик иткҽн нҽрсҽлҽрдҽн Аллаһ гаять 

пакьдер. 

52|44|Ҽгҽр алар үзлҽрен һҽлак итҽр ҿчен күктҽн килгҽн бер кисҽкне 

күрсҽлҽр, алар ҽйтҽлҽр: "Бергҽ оешкан болытлар безгҽ яңгыр алып килҽдер", 

– дип. 

52|45|Син аларны куй алардан кисел һҽлак ителҽ торган кҿннҽренҽ 

юлыкканнарына чаклы. 

52|46|Аларның хҽйлҽ мҽкерлҽре ул кҿндҽ һичнҽрсҽдҽ аларга файда бирмҽс һҽм 

ґҽзабтан котылу ҿчен аларга ярдҽмче булмас. 

52|47|Ҽлбҽттҽ, залимнҽргҽ ут ґҽзабыннан башка да ґҽзаб бардыр, лҽкин 

кешелҽрнең күберҽге белмилҽр. 

52|48|Дҿньяда Раббыңның хҿкеменҽ чыда! Бит син Безнең күз алдыбыздасың 

аларның сиңа кылган явыз эшлҽрен күрҽбез, һҽм Раббыңны мактап тҽсбихлҽр 

ҽйтҽ торган вакытында. 

52|49|Дҽхи ахшам, ястү намазларын һҽм таң намазын укыгыл! 

53|1|Баючы йолдыз белҽн ант итҽмен. 

53|2|Сезне туры юлдан җитҽклҽүче юлдашыгыз Мухҽммҽд г-м туры юлдан һич 

адашмады һҽм бозылмады, азмады. 

53|3|Һҽм ул үз белдеге белҽн сҿйлҽмҽс. 

53|4|Аның Ислам хакында сҿйлҽгҽн сүзе фҽкать Аллаһудан иңдерелгҽн 

вҽхийдер. 

53|5|Вҽхийне яки Ислам динен аңа каты куҽт иясе Җҽбраил фҽрештҽ ҿйрҽтте. 

53|6|Ул фҽрештҽ күркҽм холыклы вҽ матур кыяфҽтле вҽ гаять туры һҽм гакыл 

ияседер, заһир булды, күренде үзенең асыл сурҽте белҽн. 

53|7|Ул фҽрештҽ офыкның югарысында иде. 

53|8|Соңра Мухҽммҽд г-мгҽ якынлашты һҽм югарыдан сузылды аңа сүз ҽйтмҽк 

ҿчен. 

53|9|Аралары ике җҽя хҽтле генҽ калды яки аннан да якынрак булды. 

53|10|Җҽбраил фҽрештҽ Аллаһуның колы Мухҽммҽд г-мгҽ вҽхий кылды үзенҽ 

Аллаһудан вҽхий ителгҽн нҽрсҽне. 

53|11|Мухҽммҽд г-мнең күңеле күргҽнен ялган димҽде, нык ышанды, ягъни 

Җҽбраил фҽрештҽне үз сурҽтендҽ күрде һҽм Аллаһуны күңеле илҽ күрде. 

53|12|Ҽллҽ Мухҽммҽднең күргҽн нҽрсҽсенҽ шҿбһҽ итеп низагълашасызмы? 

53|13|Тҽхкыйк ул Җҽбраилне үз сурҽтендҽ күрде икенче мҽртҽбҽ. 

53|14|Сидерҽтүлмүнтҽһҽ агачы янында. 

53|15|Мҽэва җҽннҽте шул агач янындадыр. 

53|16|Ул агачны күп фҽрештҽлҽр каплаган иде. 

53|17|Мухҽммҽд г-мнең күзе шул агачтан һҽм фҽрештҽлҽрдҽн читкҽ авышмады 

һҽм куелган чиктҽн уңга-сулга үтмҽде. 



53|18|Тҽхкыйк ул күрде мигъраҗдҽ Раббысының олугъ галҽмҽт вҽ дҽлиллҽрен. 

53|19|Лут, Гүзза исемле сынымнарны күрдегезме? 

53|20|Вҽ алардан башка ҿченче Мҽнат исемле сынымны күрҽсезме? Ягъни шул 

һичнҽрсҽгҽ ярамаган сынымнар Аллаһуның ярдҽмчесе яки угыллары була 

алалармы? 

53|21|Ий мҿшриклҽр, үзегезгҽ ир балалар булып үзегез яратмаган кыз 

балаларны Аллаһуга иснад итҽсезме? Ягъни Аллаһуның кыз балалары бар 

дисезме? 

53|22|Ҽгҽр ир балаларны – үзлҽренҽ, кыз балаларны – Аллаһуга бүлҽ торган 

булсалар, бу бүлү тиешсез, үлчҽүсез бүлүдер. Ягъни мҿшриклҽр Лут, Гүзза, 

Мҽнат исемнҽрне сынымнарга бирделҽр дҽ аларны Аллаһның кызлары диделҽр. 

53|23|Ул сынымнар һичнҽрсҽ түгел мҽгҽр үзегез һҽм аталарыгыз кушкан исем 

генҽдер, Аллаһ ул сынымнарны Илаһҽ тотарга һҽм Аллаһуның кызлары дияргҽ 

бер нинди дҽлил иңдермҽде. Алар дҽлилгҽ иярмҽделҽр, мҽгҽр сукыр заннарына 

иярделҽр һҽм нҽфеслҽре сҿйгҽн нҽрсҽлҽргҽ генҽ иярделҽр, тҽхкыйк аларга 

Раббыларыннан туры юлны күрсҽтүче Коръҽн килде. 

53|24|Ҽллҽ кеше үзенҽ ни телҽсҽ, шул булып торамы? Яки сынымнар 

мҿшриклҽрнең телҽген үтилҽрме? 

53|25|Бит дҿнья байлыгы да, ахирҽт байлыгы да Аллаһу тҽгалҽнекедер, 

Аңардан узып һичкем файдалана алмас. 

53|26|Күклҽрдҽ күпме фҽрештҽлҽр бардыр, ул фҽрештҽлҽрнең һич нҽрсҽдҽ 

шҽфҽгате файда бирмҽс, мҽгҽр Аллаһ телҽгҽн һҽм зира булган бҽндҽсенҽ 

шҽфҽгать итҽргҽ рҿхсҽтен бирсҽ генҽ файда булыр. 

53|27|Ахирҽт кҿненҽ ышанмаучылар, фҽрештҽлҽрне хатыннар исеме белҽн 

исемлилҽр. 

53|28|Аларның бу эшлҽренҽ дҽлиллҽре дҽ вҽ белемнҽре дҽ юк, алар фҽкать 

занга сукыр фикерлҽренҽ иярҽлҽр, бит зан сукыр фикер хаклыкка, дҿреслеккҽ 

һич тҽ ирештермидер. 

53|29|Безнең Коръҽнебез белҽн гамҽл кылудан баш тарткан кешелҽрдҽн кисел, 

алар Коръҽннҽн дҿнья файдасын гына телилҽр. 

53|30|Менҽ аларның белгҽн нҽрсҽлҽре шул кадҽр генҽдер, ягъни алар дҿнья 

файдасын гына белҽлҽр. Тҽхкыйк, синең Раббың белҽдер, Аның туры юлыннан 

адашкан кешене һҽм дҽ туры юлга күнелгҽн кешене дҽ белҽдер. 

53|31|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге барча нҽрсҽ Аллаһ мҿлкедер, Аллаһ аларны 

дҿньяда тҿзеде имансыз, динсез явызларга ґҽзаб бирмҽк ҿчен һҽм иманлы 

динле булып, изге гамҽллҽрне, яхшы эшлҽрне кылган хак мҿэминнҽргҽ изге 

җҽза, ягъни җҽннҽт нигъмҽтлҽрен бирмҽк ҿчен. 

53|32|Ул хак мҿэминнҽр зур гҿнаһлардан вҽ фҽхеш эшлҽрдҽн сакланырлар, 

мҽгҽр кечкенҽ гҿнаһларны эшлҽсҽлҽр, тҽүбҽ итҽрлҽр. Тҽхкыйк синең Раббың 

киң рҽхмҽтле вҽ ярлыкаучыдыр, Ул сезне белүчедер җирдҽн халык кылган 

вакытта вҽ аналарыгызның карнында бала вакытыгызны да, минем гҿнаһым юк 

димҽгез! Ул – Аллаһ гҿнаһлардан саклаучы тҽкъва кешелҽрне белүчедер. 

53|33|Хакны кабул итүдҽ яки Коръҽн белҽн гамҽл кылудан баш тарткан кешене 

күрдеңме? 

53|34|Ул хактан баш тартучы малыннан бик аз садака бирде, соңра бирүне 

бҿтенлҽй туктатты. 

53|35|Ҽллҽ аның кулында гаепне яшерен эшне белү бармы, яшерен эшлҽрне 

күрҽме? 

53|36|Ҽллҽ аңа хҽбҽр бирелмҽдеме Муса пҽйгамбҽргҽ бирелгҽн Тҽүраттагы 

Аллаһ хҿкемнҽреннҽн? 

53|37|Дҽхи Ибраһим пҽйгамбҽргҽ бирелгҽн сахыйфҽтлҽрдҽге Аллаһ 

хҿкемнҽреннҽн хҽбҽр бирелмҽдеме? Ул Ибраһим үзенҽ йҿклҽтелгҽн эшлҽрне 

тҽмам үтҽде. 



53|38|Аллаһудан килгҽн ул китапларда вҽ сахыйфҽлҽрдҽ булган хҽбҽр шулдыр: 

берҽүнең Аллаһуга итагать итеп мҿселман булу бурычы икенче кешегҽ 

йҿклҽтелмҽс вҽ берҽүнең сҽвабы да гҿнаһы да икенче кешегҽ бирелмҽс. 

53|39|Дҽхи кешегҽ һич нҽрсҽ юкдыр мҽгҽр үзе кҽсеп иткҽн нҽрсҽсе генҽдер. 

53|40|Ҽлбҽттҽ һҽрбер кешенең кҽсеп иткҽн сҽвабы һҽм гҿнаһы тиздҽн 

ахирҽттҽ үлчҽүдҽ күренер. 

53|41|Моннан соң аңа савабына һҽм гҿнаһына күрҽ тулысынча җҽза бирелер. 

53|42|Тҽхкыйк Раббың хозурындадыр барып туктый торган урын. 

53|43|Тҽхкыйк Ул – Аллаһ кешелҽрне кҿлдерде һҽм елатты. 

53|44|Һҽм Ул – Аллаһ үтерде вҽ тергезде. 

53|45|Дҽхи Ул – Аллаһ кешелҽрне ирле-хатынлы итеп вҽ башка һҽрбер җан 

иясен һҽм үсемлекне шулай парлы итеп халык кылды. 

53|46|Ана җенеслҽрнең карнына тҿшкҽн бер тамчы судан. 

53|47|Вҽ икенче мҽртҽбҽ кыямҽт кҿненҽ кубармак Аллаһугадыр. 

53|48|Дҽхи Ул – Аллаһ байлык бирде вҽ терлек малларын бирде. 

53|49|Дҽхи Ул – Аллаһ Шигъра йолдызының Раббысыдыр. 

53|50|Дҽхи Ул – Аллаһ беренче Гад кавемен һҽлак кылды. 

53|51|Дҽхи Сҽмуд кавемен һҽлак итте, алардан һичкемне калдырмады. 

53|52|Дҽхи болардан элек Нух кавемен һҽлак итте, алар бик залим вҽ бик 

азган иделҽр. 

53|53|Дҽхи Лут кавеменең шҽһҽрлҽрен күтҽреп ҽйлҽндереп ыргытты. 

53|54|Ул шҽһҽрлҽрне бер каплый торган нҽрсҽ каплады. 

53|55|Ий адҽм баласы Раббыңның кайсы нигъмҽтлҽрендҽ низагълашырсың, шик 

тҿшерерсең? 

53|56|Бу Мухҽммҽд г-м җҽһҽннҽм белҽн куркытучыдыр ҽүвҽлге куркытучылар 

җҿмлҽсеннҽн. 

53|57|Кыямҽт якын булды. 

53|58|Кыямҽтнең кайчан булуын ачык белүче һҽм вакытын билгелҽүче 

Аллаһудан башка һич юктыр. 

53|59|Ҽллҽ ошбу Коръҽн сүзлҽреннҽн ґҽҗҽблҽнҽсезме? 

53|60|Вҽ кҿлҽсез, никтер еламыйсыз? 

53|61|Хҽлбуки үзегез гафиллҽр, сукырларсыз Коръҽннең хикмҽтлҽрен фҽһемли 

алмыйсыз. 

53|62|Аллаһуга сҽҗдҽ кылыгыз һҽм гыйбадҽт кылыгыз! 

54|1|Кыямҽт кҿне якынлашты һҽм ай ярылды. (Мҽккҽ мҿшриклҽренең соравы 

буенча ай икегҽ ярылып Хира тавының ике ягыннан күренеп торды. Бу эш 

Мухҽммҽд г-мнең пҽйгамбҽрлегенҽ табигый могҗиза иде, лҽкин мҿшриклҽр 

үзлҽре сораган могҗизага ышанмадылар, сихер диделҽр.) 

54|2|Ҽгҽр ул кҽферлҽр бер могҗизаны күрсҽлҽр, аннан йҿз чҿерҽлҽр, инкяр 

итҽлҽр һҽм бу куҽтле вҽ даими булган сихер дилҽр. 

54|3|Вҽ Коръҽнне һҽм расүлне ялганга тоттылар вҽ үзлҽренең күңеллҽре 

телҽгҽн нҽрсҽгҽ иярделҽр, шуның ҿчен адаштылар. Бит һҽр эш үз урынына 

урнашучыдыр, ягъни Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча адашкан кешенең урыны 

җҽһҽннҽмдер, Коръҽн белҽн гамҽл кылып һидҽятне тапкан мҿэминнҽрнең урыны 

җҽннҽтдер. 

54|4|Тҽхкыйк аларга килде пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотучыларның хҽллҽреннҽн 

хҽбҽрлҽр, анда булган гыйбрҽтлҽрне аңлап Аллаһуга карышудан тыелырга 

булганнар. 

54|5|Бу Коръҽн камил вҽ ниһаять дҽрҽҗҽгҽ ирешкүче хикмҽттер, хикмҽт иясе 

булган Коръҽнне ялганга тотучыларга, пҽйгамбҽрлҽрнең куркытуы ничек 

тҽэсир итсен. 

54|6|Куркыту ҽсҽр итми торган гафиллҽрдҽн кисет, Исрафил фҽрештҽнең 

чакырган кҿнендҽ, бер бик куркынычлы мҽхшҽр кҿненҽ чакырганда. 



54|7|Алар күзлҽре акайган хҽлдҽ каберлҽреннҽн чыгарлар гүя таралган вҽ 

аптыраган чикерткҽ кебилҽрдер. 

54|8|Алар чакыручыга йҿгерерлҽр, кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Бу куркынычлы авыр 

кҿндер", – дип. 

54|9|Мухҽммҽд г-мнҽн элек Нух кавеме Безнең колыбыз – Нух пҽйгамбҽрне 

ялганга тоттылар вҽ: "Нух мҽҗнүн, дивана", – диделҽр, кҽферлҽр Нухны 

артык җҽберлҽүлҽре сҽбҽпле, ул аларны дингҽ ҿндҽүдҽн тыелды, туктады. 

54|10|Нух Раббысына дога кылды: "Тҽхкыйк мин җиңелдем, ий Раббым миңа 

ярдҽм бир, алардан үч ал", – дип. 

54|11|Нух кавеменҽ каты яңгыр белҽн күк ишеклҽрен ачтык. 

54|12|Вҽ җир ҿстенҽ куҽтле күп елгаларны агыздык, һҽм күк суы белҽн җир 

суы бергҽ кушылды Аллаһ тарафыннан тҽкъдир ителгҽнчҽ. 

54|13|Вҽ Нухны күтҽрдек такталардан ясалып кадаклар белҽн ныгытылган 

кҿймҽгҽ. 

54|14|Ул кҿймҽ йҽрер Безнең ярдҽмебез белҽн, күз алдыбызда кавеме аңа 

кҿферлек кылган Нухка изге җҽза булсын ҿчен шулай кылдык. 

54|15|Тҽхкыйк калдырдык ул кҿймҽ вакыйгасын галҽмҽт этеп, ҽйҽ ул 

галҽмҽтлҽрдҽн гыйбрҽтлҽнеп Аллаһуга кайтучы бармы? 

54|16|Күрдеңме куркытуым вҽ ґҽзабым аларга ничек булды! 

54|17|Тҽхкыйк Коръҽнне укырга җиңел вҽ мҽгънҽсен аңнарга ачык кылдык, ҽйҽ 

Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл кылучы вҽ Коръҽн куркыткан ґҽзабтан 

куркучы бармы? 

54|18|Гад кавеме пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотты, куркытуым һҽм ґҽзабым 

аларга ничек булды! 

54|19|Тҽхкыйк җибҽрдек аларга каты исүче җилне барчасына да каты шомлык 

ирешкҽн кҿндҽ. 

54|20|Ул җил кешелҽрне йолкып алып очырадыр, гүя тамырыннан йолкынып 

ташланган хҿрмҽ агачы кеби булдылар. 

54|21|Минем куркытуым һҽм ґҽзабым ничек булды аларга! 

54|22|Тҽхкыйк Коръҽнне укырга җиңел вҽ аңнарга ачык кылдык, ҽйҽ Коръҽн 

белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл кылучы һҽм Коръҽн куркыткан ґҽзабтан куркучы 

бармы? 

54|23|Сҽмуд кавеме куркытучы пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотты. 

54|24|Һҽм ҽйттелҽр: "Ҽйҽ, үз арабыздан булган кешегҽ иярҽбезме? Ҽгҽр ул 

кешегҽ иярсҽк ул вакытта без адашкан һҽм гакылсыз булырбыз. 

54|25|Ҽллҽ аңа вҽхий килгҽнме безнең арабызда була торып? Бҽлки ул мин 

пҽйгамбҽр дигҽн кеше ялганчы һҽм тҽкҽббер кешедер", – дип. 

54|26|Тиздҽн кыямҽттҽ белерлҽр, кемнең ялганчы вҽ тҽкҽббер икҽнен! 

54|27|Тҽхкыйк Без ул Сҽмуд кавеменҽ дҿяне таштан чыгаручыбыз аларны 

сынамак ҿчен, кҿт син, ий Салих, эшлҽренең ахыры ничек булыр һҽм сиңа 

золым итүлҽренҽ чыда! 

54|28|Вҽ аларга хҽбҽр бир, тҽхкыйк алар арасында су бүленгҽндер, ягъни 

бер кҿн алар файдалансыннар вҽ бер кҿн дҿягҽ бирелсен, вҽ коедагы су 

иялҽре тарафыннан кҿтелер: дҿягҽ тиешле кҿндҽ су янында дҿя хҽзер булыр, 

Сҽмуд кавеменҽ тиешле кҿндҽ суга алар хҽзер булырлар. 

54|29|Бу кавем дҿягҽ коедан су эчерергҽ разый булмыйча, дҿяне үтерү ҿчен 

үзлҽренең бер юлдашларын чакырдылар, һҽм ул залим кылычы белҽн дҿяне 

кадап үтерде. 

54|30|Менҽ күр, Минем аларны куркытуым һҽм ґҽзаб белҽн тотуым ничек 

булды? 

54|31|Тҽхкыйк Без аларга бер тавыш җибҽрдек, алар хайваннарны саклау ҿчен 

ясалган җирдҽ тапталып тетелгҽн, корыган үлҽн кеби булдылар, ягъни үлҽне 

корыган тигез җирне киртҽ белҽн ҽйлҽндереп, шул киртҽ эченҽ бер кҿтү 



хайван кергҽндҽ корыган үлҽн бердҽн тапталып тетелсҽ, алар да шулай каты 

тавыш белҽн бердҽн тетелделҽр. 

54|32|Тҽхкыйк Без Коръҽнне укырга җиңел вҽ аңнарга мҽгънҽсен ачык кылдык, 

барча халык Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп һҽм гамҽл кылып туры юлны тапсыннар 

ҿчен, ҽйҽ Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл кылучы һҽм Коръҽн куркыткан 

ґҽзабтан куркучы бармы? 

54|33|Лут кавеме җҽһҽннҽм белҽн куркытучы пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотты. 

54|34|Тҽхкыйк Без аларга ташлар ата торган каты җил җибҽрдек, мҽгҽр Лут 

пҽйгамбҽрнең ҿй җҽмҽгатен сҽхҽр вакытында коткардык 

54|35|аларга Үзебездҽн нигъмҽт итеп, ягъни аларны коткаруыбыз зур 

нигъмҽтдер. Ҽнҽ шулай хҽерле җҽзалар бирҽбез шҿкер итеп ислам динен дҿрес 

тоткан кешелҽргҽ. 

54|36|Тҽхкыйк Лут аларны Безнең ґҽзабыбыз белҽн куркытты, алар каршы 

килделҽр вҽ Лут белҽн ҽреплҽштелҽр. 

54|37|Тҽхкыйк алар Луттан: "Кунакларыңны безгҽ бир", – дип сорадылар, 

ягъни Лут кавемен һҽлак итҽр ҿчен егетлҽр сурҽтендҽ килгҽн Лут 

кунакларының фҽрештҽлҽр икҽнлеклҽрен белмичҽ, бозык ният белҽн үзлҽренҽ 

сорадылар, Без аларны сукыр кылдык, Безнең куркытуыбызны һҽм ґҽзабыбызны 

татыгыз! 

54|38|Тҽхкыйк аларга таң вакытында кыямҽткҽ чаклы дҽвам иткүче ґҽзаб 

иреште. 

54|39|Татыгыз Минем куркытуымны һҽм ґҽзабымны! 

54|40|Тҽхкыйк Без Коръҽнне укырга җиңел вҽ мҽгънҽсен аңнарга ачык кылдык, 

барча халык Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп һҽм гамҽл кылып туры юлны тапсыннар 

ҿчен, ҽйҽ Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп гамҽл кылучы һҽм Коръҽн куркыткан 

ґҽзабтан куркучы бармы? 

54|41|Тҽхкыйк Фиргаун кавеменҽ дҽ җҽһҽннҽм ґҽзабы белҽн куркытучы 

пҽйгамбҽрлҽр килҽ. 

54|42|Пҽйгамбҽрлҽр китергҽн аятьлҽрне һҽм могъҗизаларны һҽммҽсен инкяр 

иттелҽр, һҽм аларны ґҽзаб белҽн тоттык һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җиткүче вҽ һҽр 

нҽрсҽдҽн ҿстен булган Аллаһуның тотуы белҽн. 

54|43|Ий Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар, сезнең имансыз динсезлегегез, 

Аллаһ хозурында Коръҽндҽ зекер ителгҽн кҽферлҽрнең имансызлыгыннан 

яхшыракмы, ҽллҽ сезгҽ ґҽзаб булмас дип Аллаһудан иңдерелгҽн китапларда 

язылганмы? 

54|44|Ҽллҽ кҽферлҽр, без бик күп, бергҽлҽшеп бер-беребезгҽ ярдҽмлҽшербез 

дилҽрме? Ягъни күплек белҽн Аллаһуга каршы торырга телилҽрме? 

54|45|Бу күп булган кҽфер җҽмҽгате җиңелер вҽ артларына ҽйлҽнеп качарлар. 

54|46|Ҽле ул гына тугы бҽлки аларга вҽгъдҽ ителгҽн ґҽзаб кыямҽт кҿнедер, 

кыямҽт ґҽзабы бигерҽк олугъ вҽ бигерҽк ачыдыр. 

54|47|Азган бозык кешелҽр шиксез адашмакталар вҽ диваналыкталар. 

54|48|Алар кыямҽт кҿнендҽ йҿзтүбҽн утта ҿстерҽлерлҽр, һҽм аларга: "Сакар 

тҽмугының ґҽзабын татыгыз" – диелер. 

54|49|Тҽхкыйк Без һҽр нҽрсҽне дҿрес үлчҽү белҽн үлчҽп халык кылдык. 

54|50|Безнең бер нҽрсҽне юктан бар итүебез – фҽкать бул дип бер мҽртҽбҽ 

ҽйтүдер, күзне йомып ачкан арада бар булыр. 

54|51|Ий кҽферлҽр сезнең кеби кҽферлҽрне күп һҽлак кылдык, ҽйҽ шуларны 

уйлап фикерлҽп гыйбрҽтлҽнүче бармы? 

54|52|Ул кҽферлҽрнең һҽр кылган эшлҽре гамҽл дҽфтҽрлҽрендҽдер. 

54|53|Яхшылыктан вҽ явызлыктан һҽр кечкенҽ эш һҽм олугъ эш язылгандыр. 

54|54|Тҽхкыйк Аллаһудан куркып гҿнаһтан сакланучы тҽкъва мҿэминнҽр, 

җҽннҽтлҽрдҽ татлы елгалар янындадырлар. 

54|55|Хак булган изге мҽҗлестҽ булырлар, һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җиткүче Аллаһу 

тҽгалҽ хозурында. 



55|1|Рҽхимле Аллаһ. 

55|2|Расүле Мухҽммҽд г-мгҽ Коръҽнне ҿйрҽтте. 

55|3|Кешене халык кылды. 

55|4|Ул кешегҽ сҿйлҽүне вҽ уку, язуны һҽм аңлау-аңлатуны ҿйрҽтте. 

55|5|Кояш вҽ ай үзлҽренең юлларында бер билгеле үлчҽү белҽн йҿрүчелҽрдер. 

55|6|Үлҽннҽр һҽм агачлар Аллаһуга сҽҗдҽ кылалар. 

55|7|Аллаһ күкне күтҽрде һҽм һҽрнҽрсҽгҽ гаделлек белҽн үлчҽү куйды. 

55|8|Үлчҽүдҽ гаделлектҽн дҿрес үлчҽүдҽн читкҽ чыкмавыгыз ҿчен. 

55|9|Үлчҽүлҽрне гаделлек белҽн торгызыгыз һҽм үлчҽүне киметмҽгез, ягъни 

кешегҽ үлчҽп биргҽндҽ киметеп үлчҽмҽгез һҽм үзегезгҽ алганда арттырып 

үлчҽмҽгез! 

55|10|Җирне халыклар ҿчен тҿзеп куйды. 

55|11|Ул җирдҽ тҿрле җимешлҽр бар һҽм хҿрмҽ җимешенең кабыклары иясе 

булган хҿрмҽ агачлары бардыр. 

55|12|Һҽм салам иясе булган игеннҽр вҽ хуш исле чҽчҽкле үлҽннҽр бардыр. 

55|13|Ий кеше һҽм җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел диярсез? 

55|14|Аллаһ Адҽмне янган кирпеч кеби кипкҽн балчыктан халык кылды. 

55|15|Дҽхи җенне уттан булган ялкыннан халык кылды. 

55|16|Ий кеше һҽм җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел диярсез? 

55|17|Ул – Аллаһ ике мҽшрикъның һҽм ике мҽгърибнең Раббысыдыр. 

55|18|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен ялганнарсыз, Аныкы 

түгел диярсез? 

55|19|Аллаһ берсе татлы, берсе тозлы ике диңгезне янҽшҽ агызды. 

55|20|Аларның арасында Аллаһуның кодрҽт пҽрдҽсе бардыр, сулары кушылмас. 

55|21|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен танырсыз, ничек Аныкы 

түгел диярсез? 

55|22|Аларның икесеннҽн дҽ энҗе һҽм мҽрҗҽн ташлары чыгадыр. 

55|23|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен танып Аныкы түгел 

диярсез? 

55|24|Кешелҽрне вҽ малларны йҿклҽп диңгезлҽрдҽ йҿрүче тау кеби бҿек 

кораблар Аллаһу тҽгалҽнекедер, ягъни Аның кодрҽтендҽдер. 

55|25|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел диярсез? 

55|26|Җир ҿстендҽ булган һҽр җан иясе вҽ һҽрнҽрсҽ һҽлак булучыдыр. 

55|27|Фҽкать олугълык вҽ хҿрмҽт иясе булган Раббыңның заты калучыдыр. 

55|28|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел, дип, 

ялганнарсыз? 

55|29|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽр гакыл һҽм җан иясе үзенең хаҗҽтен 

Аллаһудан сорыйдыр. Ул – Аллаһ һҽр кҿнне эштҽдер, барча вҿҗүд ҿстеннҽн 

хҿкем йҿртҽдер. 

55|30|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганлыйсыз? 

55|31|Ий кеше һҽм җен, тиздҽн хисаб ала башлаячакбыз сездҽн. 

55|32|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|33|Ий кеше вҽ җен таифҽсез! Ҽгҽр кҿчегез җитсҽ, җир вҽ күклҽр читеннҽн 

үтеп китҽргҽ, ягъни космос бушлыгына чыгарга, үтегез! Юк үтҽ алмассыз, 

мҽгҽр күп кҿч вҽ күп белем, күп мал белҽн үтҽрсез. 

55|34|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|35|Ий ышанмаучы кешелҽр вҽ җеннҽр сезгҽ җибҽрелер уттан булган ялкын 

вҽ эрегҽн бакыр, Аллаһ ґҽзабыннан котылу ҿчен ярдҽмлҽшҽ алмассыз. 

55|36|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 



55|37|Ҽгҽр күк ярылса, тҿрле тҿстҽге чҽчҽк булып күренер, зҽйтүн мае кеби 

ялтырап. 

55|38|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|39|Хисаб кҿнендҽ кеше дҽ, җен дҽ гҿнаһыннан соралмас, чҿнки гамҽл 

дҽфтҽренҽ язылган, булыр. 

55|40|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|41|Ул кҿндҽ күп гҿнаһлы явыз кешелҽр танылырлар үзлҽренең явызлык 

галҽмҽтлҽре белҽн, тотылырлар маңгай чҽчлҽреннҽн һҽм аякларыннан. 

55|42|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|43|Бу җҽһҽннҽм күп гҿнаһлы азган кешелҽр ялганга тоткан җҽһҽннҽмдер. 

55|44|Алар җҽһҽннҽм белҽн кайнап торган су арасында ҽйлҽнеп йҿрерлҽр. 

55|45|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|46|Раббысы алдына басып хҿкем ителүдҽн курыккан мҿэмингҽ оҗмахта ике 

бакча булыр. 

55|47|Ий кеше вҽ җен! Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип ничек, 

ялганлый алырсыз? 

55|48|Ул ике бакча күп тҿрле агач вҽ җимешлҽр иялҽредер 

55|49|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганлый аласыз? 

55|50|Ул бакчаларда эчҽргҽ татлы ике чишмҽ бардыр. 

55|51|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|52|Вҽ ул бакчаларда һҽр җимештҽн ике тҿрлесе кипкҽне вҽ пешеп 

ҿлгергҽне бардыр. 

55|53|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип ничек 

ялганлый аласыз? 

55|54|Ул җҽннҽттҽге кешелҽр ефҽктҽн булган түшҽклҽргҽ таянучылардыр, вҽ 

ул җҽннҽтнең җимешлҽре утырган кешегҽ дҽ, торган кешегҽ дҽ бик якындыр. 

55|55|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип ничек 

ялганлый аласыз? 

55|56|Вҽ ул җҽннҽттҽ үз ирлҽреннҽн башка иргҽ күз тҿшерми, торган хур 

кызлары бардыр, аларны ҽүвҽлдҽ кеше дҽ вҽ җен дҽ тотмады. 

55|57|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|58|Ул хур кызлары гүя якут һҽм мҽрҗҽн кеби саф тҽнлелҽрдер. 

55|59|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтене Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|60|Чын яхшылыкның җҽзасы фҽкать җҽннҽттер. 

55|61|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|62|Изге мҿэминнҽргҽ оҗмахта бу ике бакчадан башка дҽхи ике бакча 

бардыр. 

55|63|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|64|Бу ике бакча карачыл яшелдер. 

55|65|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтене Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|66|Ул ике җҽннҽттҽ ургып агучы ике чишмҽ бардыр. 

55|67|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 



55|68|Ул ике бакчада тҿрле җимешлҽр хҿрмҽ вҽ анар агачлары бардыр. 

55|69|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтене Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|70|Ул бакчаларда күркҽм холыклы бик гүзҽл хур кызлары бардыр. 

55|71|Ий кеше вҽ җен Раббыгызның кайсы нигъмҽтене Аныкы, түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|72|Чадырларга кертелгҽн кара күзле хур кызлары бардыр. 

55|73|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|74|Ул кызларны ҽүвҽлдҽ кеше дҽ вҽ җен дҽ тотмаган. 

55|75|Ий кеше вҽ җен Раббыгызның кайсы нигъмҽтене Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|76|Ул бакчалардагы мҿэминнҽр яшел түшҽклҽргҽ вҽ ґҽҗҽб матур паласларга 

таянучылардыр. 

55|77|Ий кеше вҽ җен, Раббыгызның кайсы нигъмҽтен Аныкы түгел дип 

ялганнарсыз? 

55|78|Раббыңның исеме бик олугъ вҽ бик мҿбарҽктер, Ул олугълык вҽ хҿрмҽт 

ияседер. 

56|1|Ҽгҽр вакыйга булачак кыямҽт хҽле вакыйга булса, 

56|2|ул кыямҽтнең вакыйга булуын ялганлаучы була алмас. 

56|3|Ул кыямҽт Дҿньяда тҽкҽбберлҽнеп динсез яшҽгҽн кешелҽрне түбҽн 

тҿшерүче вҽ Аллаһудан куркып түбҽнчелек белҽн тотып яшҽгҽн хак 

мҿэминнҽрне бҿек дҽрҽҗҽгҽ күтҽрүчедер. 

56|4|Ҽгҽр җирне каты хҽрҽкҽтлҽндерү илҽ хҽрҽкҽтлҽндерсҽ, 

56|5|вҽ таулар каты тетелү илҽ тетелсҽлҽр 

56|6|алар чҽчелгҽн тузан кеби булырлар. 

56|7|Вҽ сез ҿч тҿрле сыйныф булырсыз. 

56|8|Бер сыйныф уң тараф кешелҽредер, уң тараф кешелҽренең җҽннҽтлҽрдҽ 

хҽллҽре ни хуш яхшыдыр. 

56|9|Вҽ икенче сыйныф сул тараф кешелҽрдер, сул тараф кешелҽрнең хҽле 

җҽһҽннҽмдҽ ни ямандыр. 

56|10|Дҽхи бер сыйныф кешелҽре яхшылыкта алга чыгучылардыр, ягъни Коръҽн 

белҽн гамҽл кылып яхшылыкта һҽрвакыт алда булырлар. 

56|11|Ҽнҽ шул кешелҽр Аллаһуга якын вҽ хҿрмҽтле 

56|12|Алар нигъмҽт белҽн тулган җҽннҽтлҽрдҽдер. 

56|13|Ул Аллаһуга якын кешелҽр ҽүвҽлге кавемнҽрдҽн бер җҽмҽгатьтер. 

56|14|Дҽхи соңгы кавемнҽрдҽн аз гына бардыр. 

56|15|Алтын кҿмеш вҽ җҽүһҽр белҽн тукылган диваннарда. 

56|16|Бер-берсенҽ каршы булыр ул диванга таянган хҽллҽрендҽ. 

56|17|Алар тирҽсендҽ хезмҽт белҽн ҽйлҽнерлҽр мҽңге яшь булгучы егетлҽр. 

56|18|Тоткасыз кҽсҽлҽр вҽ борынлы комганнар һҽм агып торган эчемлеклҽр 

тутырылган кҽсҽлҽр белҽн. 

56|19|Ул эчемлеклҽр эчүдҽн башлары һич авыртмас һҽм исермҽслҽр. 

56|20|Вҽ алар тели торган җимешлҽр белҽн. 

56|21|Вҽ аларның ашарга телҽгҽне кош итлҽре белҽн килерлҽр. 

56|22|Дҽхи кара вҽ зур күзле кызлар белҽн бергҽ булырлар. 

56|23|Ул кызлар тезелгҽн энҗе дҽнҽлҽре кебилҽрдер. 

56|24|Бу нигъмҽтлҽр кылган гамҽллҽренең җҽзасыдыр. 

56|25|Алар җҽннҽттҽ буш сүзлҽрне вҽ гҿнаһлы сүзлҽрне ишетмҽслҽр. 

56|26|Мҽгҽр сҽлам бирешкҽн тавышны гына ишетерлҽр. 

56|27|Инде уң тараф кешелҽре – нинди яхшы уң тараф кешелҽренең хҽле. 

56|28|Чҽнечкесез сҽдер агачлары астында. 

56|29|Вҽ җимешлҽре астан ҿскҽ хҽтле тезелгҽн хуш исле банан агачлары 

арасында. 



56|30|Вҽ даимҽн булучы күлҽгҽдҽ. 

56|31|Вҽ даимҽн һҽр тарафка агып торучы суда. 

56|32|Вҽ бик күп җимешлҽр эчендҽ. 

56|33|Ул җимешлҽр киселмҽслҽр агачтан (бетмҽслҽр) вҽ җимешлҽре җҽннҽт 

кешелҽре ҿчен һич тыелмаслар. 

56|34|Вҽ кабартылган йомшак түшҽклҽрдҽ булырлар. 

56|35|Без аларның дҿньядагы хатыннарын икенче итеп халык кылдык. 

56|36|Аларны яшь кызлар кылдык. 

56|37|Ирлҽрен сҿюче татлы сүзлелҽрдер, барчасы да яшьлҽр, җҽннҽт кешелҽре 

бар да утыз ҿч яшьтҽ булырлар. 

56|38|Бу зекер ителгҽн нҽрсҽлҽр уң тараф кешелҽре ҿчен хҽзерлҽнде. 

56|39|Ул уң тараф кешелҽре ҽүвҽлге кавемнҽрдҽн бер тҿркем җҽмҽгатьлҽрдер. 

56|40|Вҽ соңгы кавемнҽрдҽн бер тҿркем җҽмҽгатьтер. 

56|41|Вҽ сул тараф кешелҽре, ул сул тарафларның хҽле нинди яман, нинди 

авырдыр. 

56|42|Алар эссе җилдҽ вҽ кайнар суда. 

56|43|Кара тҿннҽн булган күлҽгҽдҽ. 

56|44|Ул күлҽгҽ салкынча түгел һҽм файдалы да түгел. 

56|45|Тҽхкыйк алар дҿньяда вакытта нигъмҽт иялҽре булып азган иделҽр. 

56|46|Вҽ алар олугъ гҿнаһка, ягъни ширеккҽ даимчелек кыла иделҽр. 

56|47|Дҽхи ҽйтҽлҽр иде: "Без ҽгҽр үлеп сҿяк булсак вҽ череп туфрак 

булсак, яңадан терелербезме. 

56|48|Дҽхи безнең борынгы бабаларыбыз да терелеп кубарылырлармы? Бу эш 

була торган түгел", – дип. 

56|49|Ҽйт: "Ҽлбҽттҽ, борынгылар да һҽм ахыргы кешелҽр дҽ. 

56|50|Барчалары да мҽгълүм кыямҽт кҿнендҽге билгелҽнгҽн урынга җыелырлар. 

56|51|Соңра сез азып адашучы ялганчы кешелҽрсез. 

56|52|Ҽлбҽттҽ, Заккум агачының ачы вҽ чҽнечкеле җимешлҽрен ашаучысыз. 

56|53|Шул ачы җимешлҽр илҽ карыннарыгызны тутыручысыз, 

56|54|вҽ аның ҿстенҽ эчҽрсез бик кайнар суны. 

56|55|Ул суны бик каты аңкыганлыктан комсызланып (сусаган дҿялҽр кебек) 

эчҽрсез. 

56|56|Бу ачы җимеш белҽн кайнар су кыямҽт кҿнендҽге аларның сыедыр. 

56|57|Сезне Без халык кылдык, Безнең тергезеп хҿкем итү эшебезне тҽсъдыйк 

кылмассызмы ышанмассызмы? 

56|58|Белҽсезме хҽбҽр бирегез хатыннарыгызның бала ятагына салган 

суыгызны. 

56|59|Кеше итеп халык кылучы сезме, ҽллҽ аларны халык кылучы Безме? 

56|60|Без сезнең арагызда үлемне билгелҽдек, вҽ Без гаҗизлҽнүче, 

аптыраучы түгелбез. 

56|61|Сезне һҽлак итеп урыныгызга сездҽн яхшыракны алыштырырга, вҽ сезне 

үзегез белмҽгҽн сурҽтлҽргҽ алыштырырга гаҗиз түгелме. 

56|62|Тҽхкыйк сез ҽүвҽлге халык ителүне белҽсез бит, һич юктан халык 

кылдык, шуны уйлап фикерлҽп карасагызчы! 

56|63|Ҽгҽр белсҽгез чҽчкҽн игеннҽрегездҽн хҽбҽр бирегез! 

56|64|Сезме аларны үстерҽсез, ҽллҽ Безме үстерүче? 

56|65|Ҽгҽр телҽсҽк, ул игеннҽрне коры кау яки башаксыз коры салам кылыр 

идек, ул вакытта бик каты кайгыручылардан булыр идегез. 

56|66|Вҽ: "Гҿнаһыбыз сҽбҽпле җҽзаланабыз, 

56|67|Бҽлки моннан соң безгҽ Аллаһуның рҽхмҽте һич тҽ булмас инде", – 

дияр идегез. 

56|68|Ҽгҽр белсҽгез, эчҽ торган суларыгыздан хҽбҽр бирегез! 

56|69|Ул суны болыттан сез иңдердегезме, ҽллҽ ул суны иңдерүче Безме? 



56|70|Ҽгҽр Без телҽсҽк, ул суны эчҽргҽ яраксыз итеп ачы кылыр идек, сез 

ни ҿчен шҿкер итмисез? 

56|71|Ҽйҽ белҽсезме, һҽр кҿнне кабызып файдаланган уттан хҽбҽр бирегез! 

56|72|Ул утның агачын сез ясадыгызмы, ҽллҽ Безме аны бар итүче? Ягъни 

Ґҽрҽбстанда үсеп торган яшел агачтан сугып ут чыгаралар. 

56|73|Без ул утны халык кылдык ахирҽт утын искҽ тҿшермҽк ҿчен вҽ юлда 

йҿрүчелҽргҽ файдаланмак ҿчен. 

56|74|Олугъ булган Раббыңның исеме илҽ тҽсбихлҽр ҽйт! 

56|75|Йолдызларның иңгҽн яки баеган вакытлары илҽ ант итҽмен. 

56|76|Тҽхкыйк ул ант бик олугъ анттыр, ҽгҽр белсҽгез. 

56|77|Тҽхкыйк Аллаһудан вҽхий ителгҽн нҽрсҽ хҿрмҽтле Коръҽндер. 

56|78|Ул Коръҽн Лҽүхүл Мҽхфуздагы китапта сакланмыштыр. 

56|79|Ул Коръҽнне пакь булмаган кеше тотмас, мҽгҽр тҽһарҽтле пакь кеше 

генҽ тотар. 

56|80|Барча галҽмнҽрне тҽрбиялҽүче Аллаһудан иңдерелмештер. 

56|81|Ҽйҽ сез ошбу Коръҽн белҽн гамҽл кылудан ялкауланасызмы, андагы 

Аллаһ хҿкемнҽрен җиңелгҽ саныйсызмы? 

56|82|Тҽхкыйк Коръҽнне ялганга тотуыгызны үзегезгҽ ҿлеш кыласыз. Ягъни 

һҽр нигъмҽтне Аллаһудан дип белмисез, бҽлки тҽбигатьтҽн һҽм үзебездҽн 

дисез. 

56|83|Ҽгҽр үлемгҽ хҽзерлҽнгҽн кешенең җаны бугазына җитсҽ, 

56|84|сез шул вакытта аңа карап сорарсыз. 

56|85|Ул кешенең хҽлен белү ҿчен сезгҽ караганда Без белем вҽ кодрҽтебез 

белҽн аңа якынракбыз, лҽкин ул кешегҽ килгҽн хҽлне сез белмисез һҽм 

күрмисез. 

56|86|Ҽгҽр Безнең хозурыбызда хҿкем ителми торган булсагыз, ягъни кешенең 

үлеме Аллаһудан түгел, үлҽбез дҽ бетҽбез дисҽгез. 

56|87|Ул кешене үлемнҽн коткарып дҿньяда яшҽү ҿчен кире кайтарыгыз, ҽгҽр 

Аллаһудан башка эш кыла алабыз дигҽн сүзегез дҿрес булса! 

56|88|Ҽгҽр ул үлгҽн кеше Аллаһуга якын кешелҽрдҽн булса, 

56|89|аңар рҽхҽтлек вҽ хуш исле гҿллҽр арасында яхшы нигъмҽтлҽр вҽ нҽґим 

җҽннҽтедер. 

56|90|Ҽмма уң тараф кешесе булса. 

56|91|Сиңа җҽннҽттҽге уң тараф юлдашыңнан сҽламдер. 

56|92|Ҽгҽр ул үлгҽн кеше Коръҽнне вҽ пҽйгамбҽрне ялган диюче адашкан кеше 

булса, 

56|93|аның сые җҽһҽннҽмнең кайнар суыннандыр. 

56|94|Вҽ җҽһҽннҽм утының яндыруыдыр. 

56|95|Тҽхкыйк бу зекер ителгҽн нҽрсҽлҽр якын булган хактыр. 

56|96|Олугъ булган Раббыңның исемен мактап тҽсбих ҽйт! 

57|1|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге барча мҽхлук, һҽр кимчелектҽн пакь дип 

Аллаһуны" мактап зекер итҽлҽр. Ул – Аллаһ һҽр эштҽ ҿстен вҽ белеп 

эшлҽүчедер. 

57|2|Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽр нҽрсҽгҽ патша булу, Аллаһуга хастыр, 

тергезҽ вҽ үтерҽдер, вҽ Ул – Аллаһ һҽр нҽрсҽгҽ кадирдер. 

57|3|Ул – Аллаһ һҽр нҽрсҽдҽн элек бардыр вҽ һҽр нҽрсҽдҽн соң да бардыр, 

Ул бакыйдыр, Аның бетү ихтималы юктыр, барча галҽмне тҿзүе белҽн Аның 

барлыгы ачыктыр, вҽ Аның сыйфаты яшерендер, Аның сыйфатын һичкем белҽ 

алмас. Вҽ Ул һҽр нҽрсҽне белүчедер. 

57|4|Ул – Аллаһ җирне вҽ күклҽрне алты кҿн эчендҽ тҿзеде, соңра ґҽрешне 

касъ кылып аңа бҽйлҽнеше булган эшне йҿретте, Ул белҽдер җиргҽ кергҽн 

нҽрсҽне вҽ җирдҽн чыккан нҽрсҽне, дҽхи күктҽн иңгҽн нҽрсҽне һҽм күккҽ 

ашкан нҽрсҽне белҽдер, вҽ Ул кайда гына булсагыз да сезнең белҽн 

бергҽдер. Ул – Аллаһ сезнең эшлҽгҽн эшлҽрегезне күрүчедер. 



57|5|Җиргҽ вҽ күклҽргҽ хуҗа булу Аллаһуга хастыр, вҽ һҽр эш Аллаһуга 

кайтарыладыр. 

57|6|Кичне кҿндезгҽ кертер вҽ кҿндезне кичкҽ кертер, вҽ Ул – Аллаһ 

күкрҽктҽге яшерен уйларны белүчедер. 

57|7|Ий кешелҽр Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ иман китерегез, вҽ 

малларыгыздан Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга садака бирегез, ул маллар сезгҽ 

ата-бабаларыгыздан калды! Сезлҽрдҽн имҽн китереп дин тоткан хҽлдҽ садака 

бирүчелҽр – аларгадыр олугъ ҽҗерлҽр. 

57|8|Ий кешелҽр, ни булды сезгҽ: Аллаһуга иман китермҽссез вҽ Аңа итагать 

итмҽссез, бит пҽйгамбҽр сезне Раббыгызга иман китерергҽ чакырадыр, вҽ ул 

сездҽн Аллаһуга иман китереп Аңа итагать итҽрсез дип ґҽһед алды, ҽгҽр 

Аллаһуга, Коръҽнгҽ вҽ пҽйгамбҽргҽ ышанган булсагыз? 

57|9|Ул – Аллаһ үзенең колы Мухҽммҽд г-мгҽ ачык аңлатучы аятьлҽрне 

иңдерҽдер, сезлҽрне адашу караңгылыгыннан чыгарып һидҽят яктылыгына 

кертмҽк ҿчен. Ҽлбҽттҽ, Аллаһ сезгҽ йомшаклык кылучы рҽхимледер. 

57|10|Ий ышанучылар, сезгҽ ни булды, малыгызны Аллаһ юлына бирмҽскҽ, җир 

вҽ күклҽр байлыгы – Аллаһ мирасы була торып? Сезлҽрдҽн Мҽккҽ шҽһҽренҽ 

алмас борын малын Аллаһ юлына биргҽн һҽм Аллаһ юлында сугыш кылган кеше, 

бу эшлҽрне Мҽккҽне алганнан соң эшлҽгҽн кешелҽр белҽн бертигез булмас, 

Мҽккҽне алмас борын, малын биреп Аллаһ юлында сугыш кылган кеше дҽрҽҗҽдҽ 

олугърактыр, Мҽккҽне алганнан соң малын биргҽн вҽ Аллаһ юлыңда сугыш 

кылган кешедҽн. Аларның ҽүвҽлгелҽренҽ дҽ вҽ ахыргыларына да Аллаһ 

җҽннҽтне вҽгъдҽ кылды, вҽ Ул – Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн 

хҽбҽрдардер. 

57|11|Яхшы эшлҽрне изге гамҽллҽрне кем Аллаһуга бурычка бирер, ягъни 

фҽкать Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ кылыр, ҽгҽр шулай кылса Аллаһ ул кешенең 

ҽҗерен күп мҽртҽбҽ арттырыр вҽ аңа яхшы нигъмҽтлҽр булыр иде. 

57|12|Кыямҽт кҿнендҽ мҿэмин ирлҽрне вҽ мҿэминҽ хатыннарны күрерсең, 

һидҽят нурлары алларыннан вҽ уңнарыннан барыр. Фҽрештҽлҽр ҽйтер: "Бүген 

сҿенеч сезлҽргҽ, сезгҽ асларыннан татлы елгалар ага торган бакчалар, ул 

бакчаларда сез мҽңге калырсыз, нурга чорналып бакчаларда мҽңге калу зур 

уңыштыр. 

57|13|Кыямҽт кҿнендҽ монафикъ ирлҽр вҽ монафика хатыннар, мҿэминнҽргҽ 

ҽйтерлҽр: "Безне кҿтегез, нурыгыздан файдаланып артыгыздан барыйкчы", – 

дип. Аларга ҽйтелер: "Артыгызда калган дҿньяга кайтыгыз вҽ нурны анда 

эзлҽгез", – дип. Ул монафикълар белҽн мҿэминнҽр арасына бер ишекле дивар 

корылыр, ул диварның эчендҽ җҽннҽт вҽ тышында җҽһҽннҽмдер. 

57|14|Монафикълар, мҿэминнҽргҽ: "Ҽйҽ дҿньяда без сезнең белҽн бергҽ түгел 

идекме, ник хҽзер бездҽн аерыласыз", – дип кычкырырлар. Мҿэминнҽр 

ҽйтерлҽр: "Дҿрес, күренештҽ тыштан гына безнең кеби булдыгыз лҽкин ике 

йҿзле булып үзегезне ямансызлыкка салдыгыз, вҽ мҿэминнҽрнең сугышта һҽлак 

булуларын кҿттегез, вҽ Аллаһ, пҽйгамбҽр сүзлҽренҽ шҿбһҽ иттегез вҽ сезне 

дҿнья кирҽклҽре алдады, хҽтта Аллаһ ҽмере үлем килгҽнче алданып йҿрдегез, 

һҽм шайтан сезне Аллаһ исеме илҽ алдады: Аллаһ гафу итүче, дип, барча 

кабахҽт эшлҽрне кылдырды. 

57|15|Инде кыямҽт кҿнендҽ гҿнаһларыгызны җуяр ҿчен сездҽн фидия алынмас 

һҽм кҽферлҽрдҽн дҽ алынмас, сезнең урыныгыз уттыр, ул сезнең хуҗагыздыр, 

ничек телҽсҽ шулай яндырыр, вҽ ул ут ни яман барачак урындыр. 

57|16|Ҽйҽ иман китергҽн кешелҽргҽ вакыт җитмҽдеме Аллаһуны күп зекер 

кылып күңеллҽрен Аллаһудан куркучы итҽргҽ, дҽхи хаклык белҽн иңгҽн Коръҽн 

белҽн вҽгазьлҽнеп ихласлыкны, тҽкъвҽлекне камиллҽштереп иманнарын 

куҽтлҽргҽ вакыт җитмҽдеме? Һҽм үзлҽреннҽн элек китап бирелгҽн гафиллҽр 

кеби булмаска аларга озак вакыт пҽйгамбҽр килми торды, күңеллҽре каралды, 

вҽ аларның күбрҽге фасыйклардыр. 



57|17|Белегез, Аллаһ, ҽлбҽттҽ, җирне тергезҽ ул җир үлгҽннҽн соң, тҽхкыйк 

сезгҽ аятьлҽрегезне бҽян кылдык, шаять гакылыгызны эшлҽтеп аңнарсыз! 

57|18|Дҿреслектҽ садака бирүче ирлҽр вҽ хатыннар, вҽ яхшы эшлҽрне, изге 

гамҽллҽрне Аллаһуга бурычка биргҽн, ягъни Ислам вҽ мохтаҗ мҿселманнарга 

малы вҽ хезмҽте белҽн ярдҽм иткҽн кешелҽр, Аллаһ аларга сҽвабны арттырып 

бирер вҽ аларга җҽннҽтнең күркҽм нигъмҽтлҽре булыр. 

57|19|Аллаһуга, һҽр пҽйгамбҽргҽ иман китергҽн кешелҽр, Аллаһуга вҽ 

пҽйгамбҽргҽ итагать итсҽлҽр – алардыр чын ышанучылар һҽм Раббылары 

хозурында гуаһлар, аларның ҽҗерлҽре һҽм нурлары үзлҽренҽ тҽгаенледер. 

Ҽмма аятьлҽребезне ялганга тотучы кҽферлҽр, алар – Җҽхим тҽмугында 

янучылардыр. 

57|20|Белегез, дҿнья тереклеге фҽкать уен-кҿлке вҽ күзгҽ күренгҽн 

файдасыз зиннҽттер, вҽ үз арагызда мактанышудыр, вҽ маллар һҽм балалар 

күбҽйтешүдер, ул дҿнья тереклеге үлҽн үстергҽн яңгыр кебидер, үлҽннең вҽ 

игеннең яхшы үсүеннҽн кҽфер ґҽҗҽблҽнер, соңра ул иген корыр, күрерсең 

саргайганы хҽлдҽ соңра һичнҽрсҽгҽ яраксыз кырылган кау булып калыр. Ҽмма 

ахирҽттҽ кҽферлҽргҽ каты ґҽзаб бардыр, вҽ мҿэминнҽргҽ Аллаһудан гафу итү 

һҽм ризалык бардыр. Дҿнья тереклеге фҽкать алдана торган черек тавар 

гынадыр. 

57|21|Аллаһуның гафу итүенҽ һҽм җҽннҽткҽ керүгҽ сҽбҽп булган гамҽллҽргҽ 

ашыгыгыз, ул җҽннҽтнең киңлеге җир вҽ күк киңлеге кебидер, ул җҽннҽт 

Аллаһуга вҽ расүлгҽ ышанып итагать иткҽн мҿэминнҽргҽ хҽзерлҽнде, бу 

Аллаһуның юмартлыгыдыр аны телҽгҽн кешесенҽ бирер, Аллаһ олугъ юмартлык 

ияседер. 

57|22|Җирдҽ вҽ үзегезгҽ бҽла-каза ирешмҽде, мҽгҽр ирешҽ икҽн – ул Лҽүхүл 

Мҽхфузда язылгандыр, ул бҽла-казаны яратуыбыздан элек, тҽхкыйк бу эш 

Аллаһуга бик җиңелдер. 

57|23|Аллаһуның боларны Лҽүхүл Мухфузда язып куюы һҽм язылганлыгыннан 

хҽбҽр бирүе, сезнең үткҽн нҽрсҽлҽр ҿчен кайгырмавыгыз ҿчендер, дҽхи Аллаһ 

биргҽн дҿнья нигъмҽтлҽре ҿчен мактанмаулыгыгыз, ҿчендер ягъни һҽр эш 

Аллаһ тҽкъдире илҽ буладыр. Тҽкҽбберлҽнеп Аллаһуга итагать итүдҽн баш 

тартучы вҽ һҽр дҿнья малы белҽн мактанучыны Аллаһ сҿймҽс. 

57|24|Алар саранлык кылырлар һҽм кешелҽрне дҽ саранлыкка ҿндҽрлҽр. Вҽ 

берҽү Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итүдҽн баш тартса, тҽхкыйк Аллаһ 

байдыр, һҽр эшендҽ мактаулыдыр, кире кешелҽргҽ мохтаҗ түгелдер. 

57|25|Тҽхкыйк рҽсүллҽребезне ачык аңлатмалар илҽ җибҽрдек, вҽ аларга 

китаплар иңдердек, вҽ кешелҽр алыш-бирештҽ гадел булсыннар ҿчен үлчҽүне 

ҿйрҽттек, һҽм тимер иңдердек, ул тимердҽ тҿрле кораллар вҽ техникалар 

ясар ҿчен тазалык, ныклык бар, вҽ ул тимердҽ кешелҽргҽ куп файдалар 

бардыр, Аллаһ дҿньяда яшҽү ҿчен дҿнья байлыгын бирде һҽм ахирҽткҽ 

хҽзерлҽнер ҿчен Ислам динен бирде дҽ, кем Аллаһуны күрмичҽ Ислам диненҽ 

вҽ Аллаһуның рҽсүленҽ ярдҽм итҽ, шуларны белмҽк һҽм аермак ҿчен Аллаһ 

күзҽтеп карал торадыр. Аллаһ куҽтледер һҽм һҽр эштҽ ҿстендер. Кешелҽрнең 

ислам диненҽ ярдҽм итүлҽренҽ мохтаҗ түгелдер, Исламга ярдҽм итүчелҽрнең 

файдасы үзлҽренҽдер. 

57|26|Тҽхкыйк Нухны вҽ Ибраһимне пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, вҽ аларның 

нҽселендҽ пҽйгамбҽрлекне кылдык, һҽм ул пҽйгамбҽрлҽргҽ Забур, Тҽүрат, 

Инҗил вҽ Коръҽнне бирдек, ул пҽйгамбҽрлҽр килгҽн кавемнҽр эчендҽ туры 

юлга күнелүчелҽр бардыр, вҽ аларның күбрҽге туры юлдан адашкан 

фасыйклардыр. 

57|27|Соңра Нух вҽ Ибраһимның дини эшлҽренҽ рҽсүлебезне иярттек, дҽхи 

аларга Мҽрьям угълы Гыйсаны иярттек вҽ аңа Инҗил бирдек, вҽ Гыйсага 

ияргҽн мҿэминнҽргҽ бер-берсенҽ күңел йомшаклыгын вҽ шҽфкатьне бер кылдык, 

вҽ алар раһбаниятне, ягъни гыйбадҽт ҿчен дҿнья эшлҽреннҽн һҽм кешелҽрдҽн 



киселүне уйлап чыгардылар һҽм үзлҽренҽ йҿклҽделҽр, Без аларга раһбаниятне 

ҿйрҽтмҽдек вҽ аларга аны йҿклҽмҽдек, мҽгҽр Без аларга Аллаһ вҽ пҽйгамбҽр 

ҿйрҽткҽнчҽ генҽ эш кылырга, итагать итеп Аллаһуның ризалыгын кҽсеп итҽргҽ 

ҿйрҽттек вҽ шуны йҿклҽдек, алар Аллаһуның ҿйрҽтүен хак ригая белҽн ригая 

кылмадылар, ягъни диндҽ ихлас тҽкъва булып Аллаһуга якын булуны Аллаһ 

ҿйрҽткҽнчҽ кылмадылар, бҽлки үзлҽре телҽгҽнчҽ эш кылып хаталандылар. 

Мҽсҽлҽн: ишан булуны вҽ ишанга мҿрид булуны Аллаһ һичбер кавемгҽ 

ҿйрҽтмҽгҽн. Алар үзлҽре уйлап чыгарганнар, алар үз белдеклҽре белҽн 

кыланып Аллаһу тҽгалҽнең ризалыгын таба алмаслар. Алардан иман китереп 

Аллаһуга итагать иткҽннҽренҽ ҽҗерлҽр бирдек, вҽ аларның күберҽге Аллаһуга 

итагать итмичҽ фасыйклардыр. 

57|28|Ий ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽргҽ ышанучы Тҽүрат, Инҗил ҽһеллҽре, Аллаһудан 

куркыгыз, гҿнаһлардан сакланыгыз, ягъни Коръҽн белҽн гамҽл кылыгыз, һҽм 

Аның расүле Мухҽммҽд г-мгҽ иман китерегез, Мухҽммҽд г-мгҽ ияреп Коръҽн 

белҽн гамҽл кылсагыз Аллаһ сезгҽ рҽхмҽтеннҽн ике ҿлеш бирер, дҽхи сезгҽ 

иман нурын бирер шул нур белҽн, туры юлны табарсыз, вҽ сезне Аллаһ 

ярлыкар, Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимледер. 

57|29|Китап ҽһеле яһүдлҽр вҽ насаралар белсеннҽр ҿчен Аллаһудан узып һич 

нҽрсҽгҽ кҿчлҽре җитмҽгҽнлекне Аллаһуның юмартлыгыннан үзлҽренҽ 

булдырырга, вҽ белсеннҽр ки, юмартлык, ҽлбҽттҽ, Аллаһ кулындадыр, аны үзе 

телҽгҽн кешесенҽ бирер, Аллаһ олугъ юмартлык вҽ рҽхмҽт ияседер. 

58|1|Тҽхкыйк Аллаһ ишетте, ий Мухҽммҽд г-м синең илҽ ире хакында кайта-

кайта бҽхҽслҽшүче хатынның сүзен, дҽхи ул хатын үзенҽ килгҽн авырлыктан 

Аллаһуга шикаять итҽдер, ий Мухҽммҽд г-м, ул хатын белҽн сүз кайтарышып 

сҿйлҽшкҽнегезне ишетҽдер, тҽхкыйк Аллаһ ишетүче вҽ күрүчедер. "Хҽүлҽ 

исемле хатын иренең бер телҽген үтҽмҽде, ире Самат угълы Үснең ачуы килеп 

хатынына син миңа анамның аркасы кебисең, диде. Җаһилият заманасында бу 

сүзне ҽйткҽн иргҽ хатыны хҽрам булыр иде, ягъни хатыны талак кылына иде. 

Хҽүлҽ пҽйгамбҽргҽ килеп вакыйганы сҿйлҽде. Пҽйгамбҽр Хҽүлҽгҽ иреңҽ хҽрам 

булдың диде. Хҽүлҽ иреннҽн аерыласы килмичҽ, ул мине талак кылмады фҽкать 

шул сүзне ҽйтте, ҽгҽр мине иремнҽн аерсаң, кечкенҽ балаларыбыз күп, ул 

балалар аның кулында заигъ булып калалар, дип катлап-катлап үзенең 

сүзлҽрен сҿйлҽде. Пҽйгамбҽр исҽ синең хакта Аллаһудан ҽмер килмичҽ 

талактан башка һичнҽрсҽ ҽйтҽ алмыйм, дип сүзен туктатты. Соңра Хҽүлҽ, ий 

Раббым, хҽлем үзеңҽ мҽгълүм минем хакта расүлеңҽ аять иңдер, дип ялварды, 

шул хакта бу аятьлҽр инде. 

58|2|"Сезлҽрдҽн бҽгъзе ирлҽр хатыннарының ҽгъзаларын аналарының ҽгъзасына 

охшаталар, ул охшатылган хатыннар ирлҽренең аналары түгеллҽр, һичбер 

хатын аларга ана түгел фҽкать үзлҽрен тудырган аналары анадыр. Хатыннарын 

аналарына охшатучы ирлҽр, ҽлбҽттҽ, һич тҽ ярамаган һҽм ялган сүзне 

ҽйтҽлҽр. Аның белҽн хатыннары талак булмас. Тҽхкыйк Аллаһ кичерүче вҽ 

гҿнаһларны ярлыкаучыдыр. 

58|3|Сезлҽрдҽн хатыннарын аналарына охшаткан кешелҽр соңра ҽйткҽн 

сүзлҽреннҽн үкенеп тҽүбҽ итсҽлҽр, аларга бер кол азат итү ваҗебтер 

хатыннарына якынлык кылмас борын, бу сезгҽ Аллаһуның хҿкемедер аның белҽн 

вҽгазьлҽнерсез! Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдардер. 

58|4|Хатынын анасына охшаткан ир азат итҽргҽ кол тапмаса, аңа тоташтан 

ике ай рузҽ тотмак ваҗебтер хатынына якынлык кылмас борын, ҽгҽр ике ай 

рузҽ тотарга кҿче җитмҽсҽ, алтмыш мескенне алтмыш мҽртҽбҽ ашату ваҗебтер, 

җаһилият вакытында тҽмам хҽрам ителҽ торган хатыннарыгызны кҽффарҽт илҽ 

хҽлҽл кылмаклыгы, Аллаһуга вҽ рҽсүленҽ иман китермҽклегегез ҿчендер, бу 

ҽйтелгҽн хҿкемнҽр Аллаһуның билгелҽгҽн чиклҽредер. Ҽмма ышанмаучыларга 

рҽнҗеткүче каты ґҽзабтыр. 



58|5|Тҽхкыйк Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ хийлафлык кылып чиктҽн үткҽн 

кешелҽр йҿзтүбҽн китҽрлҽр вҽ һҽлак булырлар, ҽүвҽлге хийлафлык кылучылар 

һҽлак булган кеби, тҽхкыйк без ачык аңлатучы аятьлҽрне иңдердек, вҽ 

ышанмаучыларга хурлыкка тҿшүче ґҽзаб бардыр. 

58|6|Аллаһ кыямҽт кҿнне аларның барчасын кубарыр вҽ кылган эшлҽреннҽн 

хҽбҽр бирер, алар эшлҽп оныткан гамҽллҽрне Аллаһ барын да санаган һҽм 

язган, Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ шаһиддер Аңа һичнҽрсҽ яшерен түгел. 

58|7|Ҽйҽ белҽсеңме, тҽхкыйк Аллаһ җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган нҽрсҽлҽрне 

белҽдер, булмас ҿч кешенең яшерен сҿйлҽшүлҽре, мҽгҽр Аллаһ дүртенчесе 

булып сүзлҽрен тыңлар, булмас биш кешенең яшерен сҿйлҽшүлҽре, мҽгҽр Аллаһ 

алтынчысы булып сүзлҽрен ишетер, дҽхи болардан азрак бер яки ике кеше, 

яки күбрҽк алты, җиде кеше сҿйлҽшмҽслҽр, мҽгҽр Ул – Аллаһ алар белҽн 

бергҽдер кайда гына булсалар да, соңра аларның эшлҽгҽн эшлҽреннҽн хҽбҽр 

бирер кыямҽт кҿнендҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүчедер. 

58|8|Ҽйҽ күрмисеңме мҿэминнҽр алдында яшерен сҿйлҽшүдҽн тыелган 

кешелҽрне. Монафикълар мҿэминнҽрне күрсҽлҽр, бер-берсенҽ күз кысышып 

яшерен сҿйлҽшерлҽр иде. Аларның моннан телҽклҽре, мҿселманнарны мҽсхҽрҽ 

итү һҽм аларны шҿбһҽгҽ тҿшерү иде. Аллаһ бу аять белҽн аларны ул эштҽн 

тыйды. Соңра алар Аллаһ тыйган бу эшкҽ кайтырлар һҽм гҿнаһлы сүзлҽр вҽ 

мҿселманнарга дошманлык сүзлҽр белҽн яшерен сҿйлҽшерлҽр дҽхи пҽйгамбҽргҽ 

дошманлык белҽн, ий Мухҽммҽд г-м, ҽгҽр синең яныңа килсҽлҽр, сиңа сҽлам 

бирҽлҽр, Аллаһ сиңа бирмҽгҽн сҽлам белҽн. Вҽ үзара сҿйлҽшерлҽр: "Ҽгҽр 

Мухҽммҽдне мҽсхҽрҽ кылып ҽйткҽн сүзебез ҿчен Аллаһ безне ґҽзаб кыла 

торган булса, ҽлбҽттҽ күптҽн ґҽзаб кылыр иде, Мухҽммҽд пҽйгамбҽр түгел", 

– дип. Ґҽзабтан котыла алмаслар, аларга ґҽзаб ҿчен җҽһҽннҽм җитҽр, ул 

җҽһҽннҽмгҽ кереп ґҽзаб ителерлҽр, ул җҽһҽннҽм ни яман кайтачак урындыр. 

58|9|Ий мҿэминнҽр ҽгҽр яшерен сҿйлҽшсҽгез, гҿнаһлы вҽ дошманлык сүзлҽре 

белҽн сҿйлҽшмҽгез, һҽм пҽйгамбҽргҽ гҿнаһлы була торган сүзлҽрне 

сҿйлҽмҽгез, бҽлки яхшылык турында һҽм гҿнаһтан саклану турында 

сҿйлҽшегез, вҽ барчагыз да кубарылып Аның Хозурына кайтачак Аллаһудан 

куркыгыз Аңа гҿнаһлы булудан сакланыгыз! 

58|10|Яшерен яман сүзлҽр белҽн сҿйлҽшмҽк фҽкать шайтаннандыр, ул шайтан 

мҿэминнҽргҽ һич тҽ зарар китерүче түгел, мҽгҽр Аллаһ телҽге белҽн генҽ 

китерер, шулай булгач мҿэминнҽр Аллаһуга тҽвҽккҽл кылсыннар вҽ эшлҽрен 

Аңа тапшырсыннар! 

58|11|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр сезгҽ мҽҗлеслҽрдҽ киңлек кылыгыз диелсҽ, киплек 

кылыгыз кергҽн кешелҽргҽ урын бирегез һҽм хакны сҿйлҽргҽ вҽ тыңларга да 

ирек бирегез, Аллаһ сезгҽ җҽннҽттҽ киңлек кылыр, ҽгҽр таралыгыз диелсҽ, 

эшлҽрегезгҽ таралыгыз, сездҽн иман китереп итагать иткҽн вҽ белем иясе 

булган мҿэминнҽрне Аллаһ дҽрҽҗҽлҽргҽ күтҽрер, Аллаһ сезнең кылган 

эшлҽрегездҽн хҽбҽрдардер. 

58|12|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр расүл белҽн сҿйлҽшмҽк булсагыз, сҿйлҽшүегездҽн 

ҽүвҽл садака бирегез, садака биреп сҿйлҽшүегез сезнең ҿчен хҽерледер вҽ 

гҿнаһтан пакьлҽнүдер, ҽгҽр садака тапмасагыз, Аллаһ ярлыкаучы вҽ 

рҽхимледер. 

58|13|Сҿйлҽшүдҽн ҽүвҽл садака бирсҽгез, фҽкыйрь булырбыз дип 

курыктыгызмы? Ҽгҽр садака бирмҽсҽгез, Аллаһ ул куркуыгызны гафу итте, 

намазларны үтҽгез вҽ малларыгыздан зҽкят бирегез вҽ Аллаһуга вҽ Аның 

рҽсүленҽ итагать итегез! Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдардер. 

58|14|Күрмисеңме Аллаһ ачуланган кҽфер кавемгҽ дус булган кешелҽрне, 

ягъни монафикълар, яһүдлҽр белҽн дуслашып мҿселманнарның серлҽрен аларга 

сҿйли иделҽр. Ул монафикълар сездҽн түгеллҽр, тыштан мҿселман булып 

йҿрсҽлҽр дҽ иманнары юк, һҽм алар яһүдлҽрдҽн дҽ түгеллҽр аларга дус 



булсалар да яһүд динендҽ түгеллҽр, бҽлки ике арада аптырап йҿрүчелҽрдер, 

һҽм Аллаһ исеме илҽ ялганга ант итҽлҽр, үзлҽре ялган икҽнен белҽлҽр. 

58|15|Аллаһ аларга каты ґҽзабны хҽзерлҽде, ул монафикъларның эшлҽре бик 

яман булды. 

58|16|Ялган антларын үзлҽренҽ калкан иттелҽр ягъни аның белҽн җаннарын 

сакладылар, югыйсҽ монафикъларга үлем җҽзасы тиешледер. Алар кешелҽрне 

Аллаһ юлында сугышудан, ислам диненҽ керүдҽн һҽм Коръҽн белҽн гамҽл 

кылудан тыйдылар, аларга хур итүче каты ґҽзабтыр. 

58|17|Ҽлбҽттҽ аларга маллары да вҽ балалары да Аллаһ ґҽзабыннан котылырга 

файда бирмҽс, алар ут ҽһеллҽредер, алар анда мҽңге калырлар. 

58|18|Аллаһ кыямҽт кҿнендҽ аларның барын да кубарыр, һҽм алар без 

мҿэминнҽрбез, монафикъ түгеллҽрбез, дип Аллаһуга ант итҽрлҽр, дҿньяда 

вакытларында сезгҽ ялганлап ант иткҽннҽре кеби, алар үзлҽренең ялган 

иманнарыннан файда күрҽбез дип уйлыйлар, ҽйҽ алар чын ялганчылар 

түгеллҽрме? 

58|19|Шайтан аларга ирекле булды, аларны үзенҽ кол итте, Аллаһ зекере 

булган Коръҽн вҽгазьлҽрен һҽм хҿкемнҽрен аларга оныттырды, ул монафикълар 

шайтан гаскҽрлҽредер, ҽгаһ булыгыз, алардыр һҽлак булучылар. 

58|20|Дҿреслектҽ Аллаһуга һҽм Аның рҽсүленҽ хыйлафлык, кылучылар, ягъни 

Аллаһ тыйган эшлҽрдҽн тыелмыйлар һҽм кушканнарын үтҽмилҽр шулай ук Коръҽн 

хҿкемнҽрен яклап тартышмыйлар, бҽлки ялганны, бидеґҽт гамҽллҽрне яклап 

мҿэминнҽр белҽн тартышалар, алар хур вҽ хҽкыйрь булган бик яман кешелҽр 

җҿмлҽсеннҽн. 

58|21|Аллаһ тҽкъдир кылды вҽ язды: "Мин, ҽлбҽттҽ, һҽр эштҽ җиңҽрмен, 

ҿстен булырмын һҽм расүллҽрем дҽ дошманнарын җиңҽрлҽр", – дип. Ҽлбҽттҽ, 

Аллаһ куҽтле вҽ җиңүчедер 

58|22|Аллаһуга вҽ кыямҽт кҿненҽ иман китергҽн хак мҿэминнҽрне, Аллаһуга 

вҽ Аның расүленҽ хийлафлык кылучыга дус тапмассың, ягъни хак мҿэминнҽр 

Коръҽн белҽн гамҽл кылырлар, ҽмма Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы кешелҽргҽ 

һич тҽ дус булмаслар, аларга иярмҽслҽр һҽм алардан курыкмаслар, гҽрчҽ ул 

Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар үзлҽренең аталары булсалар да, яки 

балалары булсалар да, яки кардҽш ыругълары булсалар да Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмаганнары ҿчен алардан киселерлҽр бергҽ яшҽмҽслҽр. Коръҽн белҽн гамҽл 

кылып та Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы кешелҽрдҽн киселгҽн хак мҿэминнҽрнең 

күңеленҽ Аллаһ иманны ныклап беркетте, вҽ аларны Үзеннҽн булган рухи куҽт 

белҽн куҽтлҽде, дҽхи аларны кертер асларыннан татлы елгалар агучы 

бакчаларга, алар анда мҽңге калучылардыр, Аллаһ алардан разыйдыр вҽ алар 

да Аллаһудан разыйлардыр биргҽн, нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итүчелҽрдер, алар 

Аллаһ гаскҽрлҽредер, ҽгаһ булыгыз, тҽхкыйк Аллаһ гаскҽрлҽре ґҽзабтан 

котылып ҿстенлек табучылардыр. "Ий Раббыбыз, безне дҽ Коръҽн белҽн гамҽл 

кылдырып, шулар җҿмлҽсеннҽн кыл!" 

59|1|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге мҽхлуклар, Аллаһ һҽр кимчелектҽн пакь дип 

игътикад иттелҽр, Аны мактап тҽсбихлҽр ҽйттелҽр. Ул – Аллаһ һҽр эштҽ 

ҿстен вҽ һҽр эшне белеп эшлҽүчедер. Мухҽммҽд г-м Мҽдинҽгҽ күчеп килгҽч, 

Мҽдинҽгҽ якын бер авылда торучы Бҽнүн назыйр яһүдлҽре белҽн бер-берсенең 

зарарына йҿрмҽскҽ сүз бирештелҽр. Бҽдер сугышында Мухҽммҽд г-м җиңгҽч, бу 

яһүдлҽр ҽйттелҽр: "Безнең Тҽүратыбызда сыйфатлары зекер ителгҽн һҽм 

Аллаһудан ярдҽм белҽн вҽгъдҽ кылынган пҽйгамбҽр шушы булырга кирҽк" – 

дип. Ҽмма Ҿхүд сугышында мҿселманнар җиңелгҽч, шҿбһҽлҽнделҽр һҽм 

башлыклары Кҽґҽб бин Ҽшрҽф кырык алты кеше белҽн Мҽккҽгҽ барып 

мҿселманнарга каршы мҿшриклҽргҽ ярдҽм итҽргҽ Ҽбү Сүфьянга вҽгъдҽ бирде. 

Җҽбраил фҽрештҽ бу вакыйганы Мухҽммҽд г-мгҽ белдерде. Мухҽммҽд г-м 

Кҽґҽбнең сҿт кардҽше Мҿлимҽ бин Мухҽммҽдкҽ Кҽґҽбне үтерергҽ кушты. Һҽм бу 

кеше Кҽґҽбне бер хҽйлҽ белҽн кырга алып чыгып үтерде. Соңра Мухҽммҽд г-м 



гаскҽр белҽн барып яһүдлҽрнең авылларын унбиш кҿн мүхасара кылып торды, 

чҿнки алар таза ясалган кальгае эчендҽ иделҽр. Ахырда авылларын ташлап 

читкҽ күчеп китҽргҽ Мухҽммҽд г-м белҽн солых ясадылар һҽм авылдан чыгып 

киттелҽр". 

59|2|Аллаһ китап ҽһеле булган ҽлеге яһүд кҽферлҽрен беренче мҽртҽбҽ 

йортларыннан чыгарды. Ҽүвҽлге чыгарылуларында Хҽйбҽргҽ күчтелҽр. Ҽмма 

икенче мҽртҽбҽ Ґүмҽр хҽлифҽ вакытында Хҽйбҽрдҽн чыгарылып Шамга 

күчерелделҽр. Ий сез мҿэминнҽр, аларның йортларыннан чыгарылуларын 

уйламаган да идегез, вҽ ул яһүдлҽр Аллаһ ґҽзабыннан аларны крепостьлары 

саклар дип уйлыйлар иде, лҽкин аларга Аллаһ каһҽре һич уйламаган 

җирлҽреннҽн килде, вҽ Аллаһ күңеллҽренҽ курку салды, үзлҽренең куллары вҽ 

мҿэминнҽрнең куллары белҽн үз йортларын җимерер булдылар. Яһүдлҽр, 

мҿселманнарга калмасын дип, йортларын җимерделҽр, мҿселманнар илҽ 

сугышырга иркен булсын дип җимерделҽр, лҽкин яһүдлҽр куркып 

сугышмадылар". Ий гакыл иялҽре боларның хҽллҽреннҽн гыйбрҽтлҽнегез, 

Аллаһудан куркучы булыгыз! 

59|3|Ҽгҽр Аллаһ ул яһүдлҽргҽ йортларыннан чыгарылуны тҽкъдир кылмаган 

булса иде, ҽлбҽттҽ аларны дҿньяда ґҽзаб кылыр иде, ахирҽттҽ аларга ут 

ґҽзабыдыр. 

59|4|Аларга бу ґҽзаб, Аллаһудан вҽ Аның рҽсүленнҽн киселгҽннҽре, каршылык 

күрсҽткҽннҽре ҿчендер, берҽү Аллаһуга каршылык күрсҽтсҽ, аны Аллаһ каты 

ґҽзаб белҽн ґҽзабландырыр. 

59|5|Ҽлеге яһүд авылын камап торган вакытларында, аларның хҿрмҽ агачларын 

кисү- кисмҽү хакында Сҽхабҽлҽр бҽхҽслҽштелҽр, бу аять шул хакта инде: 

хҿрмҽ агачларын кисүегез, яисҽ кисмичҽ тамырларында калдыруыгыз – 

Аллаһуның телҽге белҽндер, дҽхи Аллаһуның шулай кылмагы фҽсыйкларны хур 

кылмак ҿчендер. 

59|6|Ҽлеге авылдан Аллаһ кайтарган насыйб иткҽн табыш малы Үзенең 

рҽсүленҽдер, сез Сҽхабҽлҽр ул малны алыр ҿчен ат чаптырмадыгыз һҽм дҿя дҽ 

чаптырмадыгыз, ягъни ул авылны сугышмыйча җиңел генҽ алдыгыз, лҽкин Аллаһ 

рҽсүллҽрен телҽгҽн кешелҽргҽ ҿстен кылыр ягъни, дошманнарын җиңҽрлҽр. 

Аллаһ һҽр нҽрсҽгҽ кадирдер. 

59|7|Аллаһ сугышлардан кайтарган табыш малы – җиңелгҽн шҽһҽрлҽр вҽ 

авыллардан алынган мал Аллаһуның рҽсүленҽ тапшырылыр һҽм бирелер: Аллаһ 

юлына, пҽйгамбҽргҽ, пҽйгамбҽрнең якыннарына, ятимнҽргҽ, мескеннҽргҽ һҽм 

малы беткҽн мҿсафирлҽргҽ, Хаҗилҽргҽ, Аллаһ шулай кайда бирелҽчҽк 

урыннарын күрсҽтте, сездҽн булган байлар үзара даулашып алып бетереп 

фҽкыйрьлҽр, зҽгыйфьлҽр буш калмасын ҿчен. Пҽйгамбҽр сезне нҽрсҽдҽн тыйса 

– тыелыгыз, вҽ нҽрсҽне сезгҽ китерсҽ – кабул итеп алыгыз! Вҽ Аллаһудан 

куркыгыз! Тҽхкыйк Аллаһ каты ґҽзаб белҽн үч алучыдыр. 

59|8|Җиңеллек белҽн алынган табыш малы, йортларыннан чыгарылып вҽ 

малларыннан аерылып дин ҿчен күчеп киткҽн мүһаҗирлҽрнең фҽкыйрьлҽренҽ 

бирелер, ул мүһаҗирлҽр Аллаһуның юмартлыгыннан нигъмҽтне вҽ Аллаһуның 

ризалыгын кҽсеб итҽлҽр, дҽхи Аллаһ диненҽ вҽ Аның рҽсүленҽ ярдҽм бирҽлҽр, 

ҽнҽ шулардыр хак мҿэминнҽр. 

59|9|Дҽхи ул табыш малы, Мҽккҽдҽн Мҽдинҽгҽ күчеп баручы мүһаҗирлҽр ҿчен 

йортларын хҽзерлҽп торучы Ҽнсарларгадыр, дҽхи алар иманны кабул иттелҽр 

мүһаҗирлҽр Мҽдинҽгҽ килмҽс борын, ул ансарлар үзлҽренҽ Мҽккҽдҽн күчеп 

килгҽн мүһаҗирлҽрне сҿялҽр, вҽ алар тапмаслар күңеллҽрендҽ ачуны вҽ 

хҿседне мүһаҗирлҽргҽ табыш малы бирелгҽн ҿчен, ягъни пҽйгамбҽр ҽлеге яһүд 

авылыннан алынган табыш малын мүһаҗирлҽргҽ генҽ бүлеп бирде, аның ҿчен 

Ҽнсарларның кҽефе кимеде, вҽ мүһаҗирлҽргҽ үзлҽренең ҿслҽренҽ йҿклҽп 

бүлгҽн малларын уртаклашалар, гҽрчҽ ул заманада ачлык сҽбҽбле аларга 

биргҽн нҽрсҽлҽргҽ үзлҽре мохтаҗ булсалар да. Берҽү нҽфесенең бик 



саранлыгыннан сакланылса, ягъни бирҽсе малны бирмҽүдҽн вҽ тиешсез малны 

кешедҽн алудан сакланса, андый кешелҽр ахирҽттҽ ҿстенлек тапкан 

кешелҽрдер. 

59|10|Дҽхи табыш маллары ул мүһаҗирлҽр вҽ Ҽнсарлардан соң кыямҽткҽ хҽтле 

килҽ торган мҿселманнарның мохтаҗларына, вҽ мүһаҗирлҽренҽ, 

Ҽнсарларынадыр, алар ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безне ярлыкагыл дҽхи бездҽн 

ҽүвҽл иман белҽн дҿньядан үткҽн дин кардҽшлҽребезне дҽ ярлы кагыл, вҽ 

безнең күңеллҽребездҽ урынлаштырмагыл иман китергҽн кешелҽргҽ ачуны вҽ 

хҿседне, ий Раббыбыз, Син, ҽлбҽттҽ, йомшак вҽ рҽхимлесең!" 

59|11|Монафикъларны күрмисеңме, алар китабий кҽферлҽрдҽн булган яһүд 

кардҽшлҽренҽ ҽйтҽлҽр: "Ҽгҽр сез Мҽдинҽдҽн чыгарылсагыз, ҽлбҽттҽ, сезнең 

белҽн без дҽ чыгачакбыз һҽм сезнең зарарыгызга мҽңге һичкемгҽ итагать 

итмҽбез вҽ ҽгҽр сугышылсагыз, ҽлбҽттҽ, сезгҽ ярдҽм итҽрбез", – дип. Аллаһ 

белҽдер – тҽхкыйк монафикълар ялганчылардыр. 

59|12|Ҽгҽр яһүдлҽр Мҽдинҽдҽн чыгарылсадыр, монафикълар яһүдлҽр белҽн 

бергҽ чыкмаслар, вҽ ҽгҽр яһүдлҽр сугыш кылынсалар монафикълар яһүдлҽргҽ 

ярдҽм итмҽслҽр, ҽгҽр яһүдлҽргҽ ярдҽм бирҽ калсалар, ул вакытта, ҽлбҽттҽ, 

борылып артларына качарлар, соңра ярдҽмсез калырлар. 

59|13|Монафикъларның күңеллҽренҽ, ҽлбҽттҽ, Аллаһуга караганда сез катырак 

куркынычлысыз, ягъни, монафикълар Аллаһудан курыкмаслар, сездҽн 

куркырлар, Аллаһудан курыкмыйча сездҽн куркулары – хаклыктан һичнҽрсҽ 

аңламаганлыкларыннандыр. 

59|14|Яһүдлҽр барчасы бер иттифакта булып сезнең илҽ сугыша алмаслар 

ягъни сезнең белҽн сугышуда бер сүздҽ була алмаслар, мҽгҽр сездҽн куркып 

крепостьлары булган авылларда гына сугышырлар яки койма артында гына 

сугышырлар, аларның үзара ачу ярсулары куҽтледер, син аларны берлҽшкҽннҽр 

дип уйларсың, лҽкин аларның күңеллҽре таркаудыр. Аларның күңеллҽре таркау 

вҽ куркулы булуы, гакылларын эшлҽтмҽүче эшнең хакыйкатен аңламаулары 

сҽбҽпледер. 

59|15|Ул яһүдлҽрнең мисалы үзлҽреннҽн алда якында гына Бҽдер сугышында 

һҽлак булган мҿшриклҽр кебидер, ул мҿшриклҽр явыз эшлҽренең җҽзасын 

татыдылар, дҽхи аларга рҽнҗеткүче ґҽзаб булды. 

59|16|Монафикъларның яһүдлҽргҽ ярдҽм итҽбез диюлҽре, шайтан кебидер ки, 

ул шайтан кешегҽ кҽфер бул диде, ягъни иманнан, һидҽяттҽн ерак булырга 

вҽсвҽсҽ кылды, ул кеше шайтанга ияреп кҽфер булгач, шайтан ҽйтте: "Ий 

имансыз кеше, мин синнҽн бизүчемен, чҿнки мин барча галҽмне тҽрбиялҽүче 

Аллаһудан куркамын", – дип. 

59|17|Шайтанга ияргҽн кеше белҽн шайтанның, ахыр хҽллҽре, тҽхкыйк алар 

икесе дҽ утта мҽңге калучылардыр. Җҽһҽннҽм утында мҽңге калмак, 

залимнҽрнең җҽзасыдыр. 

59|18|Ий мҿэминнҽр, Аллаһудан куркыгыз, Аңа гҿнаһлы булудан сакланыгыз, 

вҽ һҽркем ахирҽт ҿчен кылган гамҽллҽрен тикшереп карасын, ягъни үлем 

килмҽс борын иманын, динен тҿзҽтсен, вҽ Аллаһ ґҽзабыннан сакланыгыз, бит 

Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн хҽбҽрдардер. 

59|19|Янҽ сез Аллаһуны оныткан вҽ Аның боерыкларын тотмаган кешелҽр кеби 

булмагыз, Аллаһ оныттырды аларга үзлҽрен, хҽтта үзлҽренҽ нҽрсҽ файдалы, 

нҽрсҽ зарарлы икҽнен белмҽс булдылар. Намаз укымыйча, Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмыйча Аллаһуны онытып йҿргҽн кешелҽр фасыйклардыр. 

59|20|Ут ҽһеллҽре белҽн җҽннҽт ҽһеллҽре һич тҽ бертигез хҽлдҽ булмаслар, 

җҽннҽт ҽһеллҽре – алар котылучы вҽ ҿстенлек табучылардыр. 

59|21|Ҽгҽр ошбу Коръҽнне тауга иңдергҽн булсак, ҽлбҽттҽ, ул тауны 

курыккан хҽлдҽ күрер идең, Аллаһудан куркуыннан ярылыр иде. Бу сүзлҽрне 

кешелҽргҽ мисал итеп китерҽбез, шаять гакыл фикерлҽрен эшлҽтеп Коръҽн 

белҽн вҽгазьлҽнерлҽр, Аллаһудан куркып гҿнаһлардан сакланырлар! 



59|22|Ул – Аллаһудан башка һич Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул – Үзе генҽдер, 

мҽхлуклар белмҽгҽн яшерен нҽрсҽлҽрне белүче вҽ мҽхлуклар белгҽн 

нҽрсҽлҽрне дҽ белүчедер, вҽ Ул – Аллаһ шҽфкатьле вҽ рҽхимле. 

59|23|Ул – Аллаһудан башка һич Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул – Үзе генҽдер, Ул – ике 

дҿньяга патша, Ул – һҽр кимчелектҽн гаять пакь, Ул – тынычтыр, Ул – 

ышанычлыдыр, Ул – һҽр нҽрсҽне саклаучы, Ул – һҽр эштҽ җиңүче, Ул – Үзе 

телҽгҽнне мҽхлукка кҿчлҽп эшлҽтүче, Ул – олугъланучы вҽ Аллаһ мҿшриклҽр 

сыйфатлаган тиңдҽшлек сыйфатларыннан пакь. 

59|24|Ул – Аллаһ халык кылучы, юктан бар итүче, һҽрнҽрсҽне сурҽтлҽүче, вҽ 

Аның күркҽм исемнҽре бар, җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган һҽр мҽхлук Аны мактап 

тҽсбих ҽйтҽ, вҽ Ул – Аллаһ бик куҽтле, һҽр эштҽ ҿстен вҽ хикмҽт белҽн эш 

кылучы. 

60|1|Ий мҿэминнҽр, Минем дошманым вҽ сезнең дошманыгыз булган кҽферлҽрне 

дус тотмагыз, ул кҽферлҽрне яшерен дус тотсагыз вҽ дуслык сҽбҽбле 

пҽйгамбҽрнең эшеннҽн аларга хҽбҽр җибҽрҽсез, (Мухҽммҽд г-м Мҽккҽне алырга 

хҽзерлҽнҽ башлагач, Хатыйб исемле монафикъ, пҽйгамбҽрнең ґҽскҽр белҽн 

Мҽккҽгҽ барачагын белдереп Сара исемле хатын артыннан Мҽккҽ кҽферлҽренҽ 

хат язып җибҽрде. Аллаһу тҽгалҽ Хатыйбның эшен пҽйгамбҽргҽ белдерде. 

Пҽйгамбҽрнең ҽмере белҽн берничҽ сахабҽ Сараның артыннан барып хатны алып 

кайттылар. Хатыйб исҽ гозер күрсҽтеп маташты, Ґүмҽр разыйяллаһу ґҽнһү 

кылычы белҽн Хатыйбның башын кисҽргҽ телҽгҽн иде, лҽкин пҽйгамбҽр рҿхсҽт 

бирмҽде, бҽлки Аллаһу гафу итҽр дип). Тҽхкыйк ул Мҽккҽ кҽферлҽре сезгҽ 

Раббыгыздан килгҽн хак булган Коръҽнне инкяр иттелҽр, расүлне вҽ сезне 

Мҽккҽдҽн чыгардылар, фҽкать Аллаһуга иман китергҽнегез ҿчен, ҽгҽр сез 

Минем юлыма җиһад ҿчен һҽм ризалыгымны эстҽп чыксагыз, кҽферлҽргҽ яшерен 

дуслык кыласыз. Мин сезнең яшергҽн нҽрсҽгезне дҽ һҽм ҽшкҽрҽ кылган 

эшлҽрегезне дҽ белүчерҽкмен. Сездҽн берҽрегез яшерен кҽферлҽргҽ дус 

булса, яки мҿселманнарның серен кҽферлҽргҽ ирештерсҽ, дҿреслектҽ ул кеше 

туры юлдан адашты, ягъни имансыз калды. 

60|2|Ҽгҽр ул кҽферлҽр куҽт тапсалар, сезне җиңсҽлҽр, сезгҽ дошман 

булырлар, сезне үтерергҽ кулларын сузарлар вҽ мҽсхҽрҽ кылу ҿчен сезгҽ 

теллҽрен озайтырлар һҽм сезнең кҽфер булуыгызны сҿярлҽр. Ягъни сез аларга 

дус булырга тырышсагыз да алар сезгҽ чын күңелдҽн дус булмаслар. 

60|3|Ҽгҽр кҽферлҽргҽ дус булсагыз, кыямҽт кҿнне Аллаһ ґҽзабыннан 

котылырга якын кардҽшлҽрегез һҽм балаларыгыз файда бирмҽс. Аллаһ кыямҽт 

кҿнне сезнең белҽн кҽферлҽр арасын аерыр, монафикълар кҽферлҽр ягында 

булырлар. Бит Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегезне күрүчедер. 

60|4|Тҽхкыйк сезгҽ яхшы үрнҽк булды Ибраһим пҽйгамбҽрдҽ вҽ аңа ияргҽн 

мҿэминнҽрдҽ. Алар үзлҽренең кавемнҽренҽ ҽйттелҽр: "Тҽхкыйк без сездҽн һҽм 

Аллаһудан башка сез гыйбадҽт кыла торган сынымнарыгыздан бизүчебез вҽ без 

сезнең батыл динегезне инкяр иттек, вҽ безнең илҽ сезнең арада мҽңгегҽ 

дошманлык һҽм ачу заһир булды, хҽтта Аллаһуның Үзенҽ генҽ иман 

китергҽнегезгҽчҽ. Мҽгҽр Ибраһимнең атасына ҽйткҽн сүзенҽ иярергҽ түгел, 

ул атасына ҽйтте: "Ҽлбҽттҽ, синең ҿчен Аллаһудан гафу сорармын, ҽгҽр 

кҽфер булсаң, Аллаһ ґҽзабыннан сине коткарырга һичнҽрсҽгҽ кадир 

түгелмен", – дип. Ий Раббыбыз, без сиңа тҽвҽккҽл кылдык һҽм тҽүбҽ вҽ 

итагать белми Сиңа кайттык вҽ ахырда кайтмак Синең хозурыңадыр. 

60|5|Ий Раббыбыз, безлҽрне кҽферлҽр кулына фетнҽ кылма, ягъни алар 

кулында мазлум булудан безне сакла вҽ безне ярлыка, ий Раббыбыз! Тҽхкыйк 

Син куҽтле, һҽр эштҽ ҿстенсең вҽ хикмҽт белҽн эш кылучысың. 

60|6|Тҽхкыйк Ибраһимдҽ вҽ аңа ияргҽн мҿэминнҽрдҽ иярергҽ тиешле булган 

яхшы үрнҽк вҽ туры юл бардыр Аллаһуның рҽхмҽтен вҽ ахирҽтнең матур 

тормышын ҿмет иткҽн кешегҽ. Бер кеше пҽйгамбҽрлҽр юлы булган Коръҽннҽн 



йҿз чҿерсҽ, Коръҽн юлын ташлап башка юлга китсҽ, тҽхкыйк Ул – Аллаһ бай, 

һичкемгҽ ихтыяҗы юк вҽ һҽр эштҽ мактаулыдыр. 

60|7|Ихтимал, Аллаһ мҿшриклҽрдҽн дошман булган якын кардҽшлҽрегез белҽн 

сезнең арагызда дуслыкны булдырыр. Ягъни Мҽккҽ мҿшриклҽре иман китереп 

мҿселман булырлар да, сезгҽ яңадан кардҽш вҽ дус булырлар. Шулай булдылар 

да, Мҽккҽ фҽтех ителгҽч, күп мҿшриклҽр иман китереп мҿселман булдылар. 

Аллаһ кадирдер, бу эшкҽ кҿче җитҽдер, һҽм Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

60|8|Аллаһ сезне тыймыйдыр ислам диненҽ каршы сезнең белҽн сугыш кылмаган 

вҽ сезне йортларыгыздан куып чыгармаган кавемнҽр белҽн яхшы мҿгамҽлҽдҽ 

булудан һҽм аларга гаделлек кылудан. Тҽхкыйк Аллаһ гадел кешелҽрне 

сҿядер. 

60|9|Аллаһ, ҽлбҽттҽ, сезне тыядыр ислам диненҽ каршы сезнең белҽн 

сугышкан вҽ сезне йортыгыздан куалап чыгарган һҽм кҽферлҽргҽ дус булып 

сезне йортыгыздан чыгарырга ярдҽм иткҽн монафикъларга дус булудан. 

Кҽферлҽргҽ һҽм монафикъларга дус булган мҿселманнар алар залимнҽрдер. 

60|10|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр сезгҽ Мҽккҽдҽн мҿэминҽ хатыннар күчеп килсҽлҽр, 

аларны сынап карагыз! Аллаһ аларның иманнарын нинди икҽнен белҽдер, ҽгҽр 

ул хатыннарны хак мҿэминнҽр дип тапсагыз, аларны мҿшриклҽргҽ кайтарып 

бирмҽгез, чҿнки алар мҿшрик булган ирлҽренҽ хҽлҽл түгеллҽр һҽм ул 

мҿшриклҽр ислам динен кабул иткҽн хатыннарына хҽлҽл түгеллҽр. Мҿселман 

булган хатыннарның мҿшрик ирлҽренҽ бу хатыннарга биргҽн мҿһерлҽрен 

үзлҽренҽ бирегез, ирлҽренҽ мҽһерлҽрен биргҽннҽн соң бу хатыннарны мҽһер 

биреп никахлансагыз, сезгҽ гҿнаһ юктыр. Үзегез ислам динен кабул иткҽндҽ 

хатыныгыз кабул итмҽсҽ, яки мҿселман булганнан соң динне ташлап мҿртҽт 

булса, ул имансыз хатыныгызны никахыгызда тотмагыз, аерыгыз, ҽгҽр ул 

хатыныгызга бер кҽфер ҿйлҽнсҽ, ҽгҽр хатыныгызга мҽһҽрне биргҽн булсагыз, 

хатыныгызга ҿйлҽнгҽн кҽфердҽн биргҽн мҽһҽрне сорап алыгыз, һҽм кҽфер 

булган ирен ташлап ислам динен кабул иткҽн хатынга никахлансагыз, кҽфер 

булган ире биргҽн мҽһерен сездҽн сорасын, ягъни бирегез! Аллаһуның хҿкеме 

сезгҽ ҽнҽ шундыйдыр, Аллаһ арагызда гаделлек белҽн хҿкем итҽр. Аллаһ 

белүче һҽм гадел хҿкем итүчедер. 

60|11|Ҽгҽр сезнең хатыннарыгыздан бер хатын исламны ташлап кҽферлҽр 

арасына китсҽ, ул кҽферлҽр бу хатынның мҿселман иреннҽн алган мҽһерен шул 

мҿселман иргҽ кайтарып бирмҽсҽлҽр, ул кҽферлҽр белҽн сугышып табыш малын 

алгач, хатыннары кҽферлҽр арасына киткҽн мҿселман ирлҽргҽ шул киткҽн 

хатыннарына биргҽн мҽһҽр хҽтле табыш малыннан бирегез! Вҽ үзегез иман 

китерегез, Аллаһудан куркыгыз! 

60|12|Ий пҽйгамбҽр г-м ҽгҽр мҿэминҽ хатыннар сиңа килеп Аллаһуга 

һичкемне, һичнҽрсҽне тиңдҽш кылмаска вҽ урламаска, вҽ зина кылмаска, вҽ 

балаларны үтермҽскҽ, вҽ ирлҽреннҽн булмаган баланы: "Бу бала синнҽн 

булды", – дип ирлҽренҽ куллары белҽн аяклары арасына ифтира кылмаска һҽм 

дҽ шҽригать эшлҽрендҽ сиңа каршылык кылмаска вҽгъдҽ бирсҽлҽр, ґҽһедлҽрен, 

антларын кабул ит һҽм алар ҿчен Аллаһудан ярлыкау сора! Бит – Аллаһ 

ярлыкаучы вҽ рҽхимле. 

60|13|Ий мҿэминнҽр, Аллаһ аларга ачуланган кавем белҽн дуслашмагыз ягъни 

динсезлҽр, яһүдлҽр, насаралар, монафикълар, исереклҽр, зиначылар, һҽм 

бидеґҽтчелҽр кеби кешелҽргҽ дус булмагыз, алар белҽн аралашып бергҽ 

яшҽмҽгез! Тҽхкыйк ул кешелҽр ахирҽттҽн ҿметсез булдылар, кҽферлҽр 

кабердҽн чыгарга ҿметсез булганнары кеби. Димҽк аларга дус булган 

мҿселманнарга да Аллаһ ачуланадыр. 

61|1|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽр нҽрсҽ Аллаһу тҽгалҽне: "Һҽр кимчелектҽн 

пакь дип, мактап тҽсбих ҽйтҽ. Ул – Аллаһ һҽрнҽрсҽдҽн ҿстен һҽм гаделлек 

белҽн хҿкем итүчедер. 



61|2|Ий мҿэминнҽр эшлҽмҽгҽн вҽ эшлҽмҽячҽк эшлҽрне ник эшлҽгҽн булып 

сҿйлисез? (Мҿселманнар арасында: "Ҽгҽр Аллаһ хозурында нинди гамҽл яхшы 

икҽнен белсҽк, шуны кылыр идек вҽ шул юлда җаннарыбызны һҽм малларыбызны 

җҽллҽмҽс идек", – диючелҽр бар. Лҽкин үзлҽре сораган яхшы эшлҽр күренеп 

калса, ул эштҽн качалар.) 

61|3|Эшлҽмҽгҽн эшлҽрегезне эшлҽгҽн булып сҿйлҽүлҽрегез, Аллаһ хозурында 

зур гҿнаһ, бик яман эштер. 

61|4|Бит Аллаһ коры сҿйлҽнүчелҽрне түгел, бҽлки кургашыннан коеп куйган 

койма кеби бер сафта таза торып, Аллаһ юлында ислам ҿчен сугышкан, 

кҿрҽшкҽн һҽм тырышкан кешелҽрне сҿядер. 

61|5|Муса пҽйгамбҽр кавеменҽ ҽйтте: "Ий кавемем, мине ни ҿчен рҽнҗетҽсез, 

бит тҽхкыйк минем сезгҽ Аллаһудан җибҽрелгҽн пҽйгамбҽр икҽнлегемне 

белҽсез. Алар пҽйгамбҽр күрсҽткҽн туры юлдан авышкач, Аллаһ аларның 

күңеллҽрен хактан авыштырды, батыл вҽ бозык эшлҽргҽ чумдылар. Аллаһ 

фҽсыйкларны туры юлга күндермидер. 

61|6|Дҽхи Мҽрьям угълы – Гыйса пҽйгамбҽр ҽйтте: "Ий Ягькуб балалары, 

тҽхкыйк мин Аллаһудан сезгҽ җибҽрелгҽн пҽйгамбҽрмен, миннҽн элек 

иңдерелгҽн Тҽүратны тҽсдыйк иткҽнем һҽм миннҽн соң килҽ торган пҽйгамбҽр 

белҽн сҿенеч биргҽнем хҽлдҽ – аның исеме Ҽхмҽд (Мухҽммҽд). Гыйса 

пҽйгамбҽр аларга аятьлҽр вҽ могъҗизалар белҽн килде исҽ, бу ачык сихер 

диделҽр. 

61|7|Пҽйгамбҽр тарафыннан Ислам диненҽ чакырылып та Аллаһуга ялганны 

ифтира кылучы кеше хҽтле залим кеше булырмы? Ҽлбҽттҽ, бу кешедҽн дҽ 

залимрак кеше булмас. Аллаһ залимнҽрне туры юлга һич тҽ күндермҽс. 

61|8|Кҽферлҽр Коръҽнне вҽ пҽйгамбҽрне тҿрлечҽ яманлап Аллаһ кабызып 

куйган һидҽят яктылыгын авызлары белҽн сүндермҽкче булалар, Аллаһ Үзенең 

һидҽят яктылыгын һҽм Ислам динен ҿйрҽтүче Коръҽнне кыямҽткҽ хҽтле яшҽтер, 

гҽрчҽ кҽферлҽр Аллаһуның бу эшен сҿймҽсҽлҽр дҽ, хҽтта ачуларыннан 

корсаклары шартлый торган булса да. 

61|9|Аллаһ Үзенең расүле Мухҽммҽд г-мне һидҽятне ҿйрҽтүче вҽ күрсҽтүче 

Коръҽн белҽн һҽм дҽ хак булган Ислам дине белҽн җибҽрде, ул китергҽн 

Ислам дине хаклыгы белҽн барча диннҽрдҽн ҿстен булсын ҿчен, мҿшриклҽр 

ислам диненең ҿстен булганын сҿймҽсҽлҽр дҽ. 

61|10|Ий мҿэминнҽр, мин сезне үзегезне рҽнҗеткүче ґҽзабтан сатып алу 

сҽүдҽсенҽ чакырыйммы, аның юлын күрсҽтимме? 

61|11|Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ иман китерерсез һҽм Аллаһ юлында ислам 

динен куҽтлҽр ҿчен кҽферлҽр белҽн сугыш кылырсыз, малыгыз вҽ тҽнегез, 

җаныгыз белҽн. Менҽ бу эш сезнең ҿчен бик файдалыдыр, ҽгҽр белсҽгез! 

61|12|Сезнең гҿнаһларыгызны ярлыкар һҽм асларыннан елгалар ага торган 

бакчаларга кертер, дҽхи Ґҽден җҽннҽтлҽренең яхшы урыннарына кертер. Бу 

җҽннҽтлҽргҽ керү бик зур уңыштыр. 

61|13|Ул җҽннҽтлҽрдҽн башка дҿньяда сезгҽ Аллаһудан сез сҿя торган ярдҽм 

булыр һҽм сезнең җиңүегез белҽн шҽһҽрлҽр Ислам диненҽ керер. Хак 

мҿэминнҽрне бу нигъмҽтлҽр белҽн шатландыр! 

61|14|Ий мҿэминнҽр, Аллаһ дине Исламга ярдҽм бирүчелҽр булыгыз, Мҽрьям 

угълы Гыйса үзенҽ ияргҽн хҽварийунга ҽйткҽн кеби: "Аллаһ дине исламны 

таратырга куҽтлҽргҽ миңа кем ярдҽм бирҽ? Ихласлы хҽварийуннҽр Аллаһ 

диненҽ без ярдҽм бирүчелҽрбез", – диделҽр. Исраил балаларыннан бер таифҽ 

иман китереп мҿселман булдылар, вҽ бер таифҽ иман китермҽделҽр, кҽфер 

булып калдылар. Иман китергҽн таифҽгҽ куҽт вҽ ярдҽм бирдек, дошманнарын 

җиңеп ҿстен булырга, һҽм алар ҿскҽ чыгып Ислам динен тарату белҽн дҿньяга 

фаш булдылар. 

62|1|Җирдҽге вҽ күклҽрдҽге һҽр нҽрсҽ: "Аллаһ һҽр кимчелектҽн пакь", – дип 

мактап тҽсбих ҽйтҽдер. 



62|2|Ул – Аллаһ кимчелектҽн ниһаять пакь, патша, кҿчле вҽ хҿкем итүчедер. 

Ул – Аллаһ укый-яза белми торган кавем эченнҽн үзлҽре кеби укый-яза 

белмҽгҽн кешене Мухҽммҽдне дҿньяның барча кешелҽренҽ расүл итеп җибҽрде, 

ул расүл кешелҽргҽ Аллаһ аятьлҽрен укыйдыр вҽ аларны бозык игътикадлардан 

пакьлидер һҽм аларга Коръҽнне, шҽригать хҿкемнҽрен ҿйрҽтҽдер, алар башта 

ачык адашуда булсалар да. 

62|3|Дҽхи ирешмҽгҽн-күрмҽгҽн, ягъни кыямҽткҽ чаклы яши торган бҿтен дҿнья 

кешелҽренҽ Мухҽммҽд г-мне пҽйгамбҽр итеп җибҽрде. Ул – Аллаһ кҿчле вҽ 

хҿкем итүче. 

62|4|Кешелҽрне ислам диненҽ кертү, Аллаһуның юмартлыгыдыр, аны телҽгҽн 

кешесенҽ бирер. Аллаһ олугъ юмартлык ияседер. 

62|5|Тҽүрат китабы бирелеп аның белҽн гамҽл кылу бурычы йҿклҽтелеп тҽ 

соңра аның белҽн гамҽл кылмаучы яһүдлҽрнең мисалы, китап күтҽргҽн ишҽк 

кебидер. Ишҽккҽ нинди файда бар китап күтҽреп йҿрүдҽ? Яһүдлҽр Тҽүратны 

укыйлар, ҽмма хҿкемнҽре белҽн гамҽл кылмыйлар, коры укуда аларга нинди 

файда? Шулай ук мҿселманбыз дигҽннҽребезнең күберҽге, Коръҽн укыйлар, 

ҽмма хҿкемнҽре белҽн гамҽл кылмыйлар һҽм Коръҽн күрсҽткҽн юлдан 

бармыйлар. Боларның да китап күтҽргҽн ишҽктҽн нинди аермалары бар? 

Аллаһуның аятьлҽрен ялганга тотучы һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы 

кешелҽрнең мисалы нинди яман мисалдыр. Аллаһ, Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучы 

залимнҽрне туры юлга күндермҽс. 

62|6|Коръҽнне кабул итмҽүче яһүдлҽргҽ ҽйт: "Ий яһүдлҽр! Бҿтен дҿнья 

кешелҽреннҽн башка без генҽ Аллаһ дуслары дигҽн сүзегезне дҿреслҽргҽ 

телҽсҽгез, Аллаһудан үлемне сорагыз, без генҽ Аллаһ дуслары дигҽн 

сүзлҽрегез дҿрес булса! 

62|7|Алар Аллаһудан үлемне мҽңге сорамаслар, Аллаһуга каршы кылган 

кабахҽт эшлҽре сҽбҽпле. Аллаһ залимнҽрнең бозык эшлҽрен белҽдер. 

62|8|Аларга ҽйт: "Сез аңардан куркып качкан үлем сезне каршы алучыдыр, 

соңра ҽшкҽрҽне вҽ яшеренне белүче Аллаһуга кайтарылырсыз, Ул кылган 

эшлҽрегездҽн сезгҽ хҽбҽр бирер. 

62|9|Ий мҿэминнҽр, ҽгҽр җомга кҿн җомга намазына азан ҽйтелсҽ, 

эшлҽрегезне вҽ сҽүдҽлҽрегезне куеп намаз укырга, вҽгазь тыңларга ашыгып 

барыгыз. Бу эш сезнең ҿчен хҽерледер, ҽгҽр бу эшнең файдасын белсҽгез! 

Лҽкин мҿселманнар җыелып намаз укыла торган җайда, бидеґҽт гамҽллҽр 

булмаска, Коръҽннҽн вҽгазь сҿйлҽнергҽ һҽм Коръҽн хҿкемнҽре йҿртелергҽ 

тиешледер. 

62|10|Ҽгҽр җомга укылган җайда вҽгазь сҿйлҽнеп, намаз укылып тҽмам булса, 

эшлҽрегезгҽ, сҽүдҽлҽрегезгҽ таралыгыз җир ҿстенҽ, вҽ Аллаһуның 

юмартлыгыннан дҿнья вҽ ахирҽт кирҽк нҽрсҽлҽрегезне талҽп итеп кҽсеп 

итегез һҽм Аллаһуны даим зекер итегез, шаять Аллаһ ґҽзабыннан котылып 

мҽңгелек бҽхеткҽ ирешерсез! 

62|11|Мҽсҗидкҽ җыелган мҿселманнар, ҽгҽр сҽүдҽне күрсҽлҽр яки мал белҽн 

кайткан кҽрванчыларның барабан суккан тавышларын ишетсҽлҽр, сине менбҽрдҽ 

аяк ҿстендҽ калдырып мҽсҗидтҽн ябырылып чыгып китҽлҽр. (Мҽдинҽдҽ каты 

ачлык иде, җомга кҿн Мҽдинҽгҽ Шамнан кайткан карван мал, ризык белҽн 

килеп керде, һҽм кҽрванчылар барабан суктылар. Мҽсҗидтҽге мҿселманнар 

ризыктан буш калудан куркып, җомганы ташлап кҽрванга каршы бардылар.) Бу 

аять аларны вҽ аларга охшаган кешелҽрне шелтҽ кылыр ҿчен иңде. Ий 

Мухҽммҽд г-м, аларга ҽйт: "Барабан тавышына вҽ сҽүдҽ малына караганда 

Аллаһу хозурында булган нигъмҽтлҽр яхшырак. Бит Аллаһ 

ризыкландыручыларның хҽерлесе. Ягъни намазны һҽм Коръҽн вҽгазен тыңлап 

Ислам тҽрбиясен алуны, дҿнья малына алыштырмагыз!" 

63|1|Ий Мухҽммҽд г-м, ҽгҽр монафикълар сиңа килсҽлҽр ҽйтҽлҽр: "Без 

гуаһлык бирҽбез тҽхкыйк син Аллаһуның расүлесең", – дип. Аллаһ белҽдер 



тҽхкыйк син Аның расүлесең, ҽлбҽттҽ, монафикълар ялганчылар, дип Аллаһ 

гуаһлык бирҽдер. 

63|2|Үзлҽрен үтерелүдҽн коткару ҿчен ялган гуаһларын үзлҽренҽ калкан-

пҽрдҽ иттелҽр һҽм кешелҽрне Аллаһ юлында сугышудан һҽм Коръҽн белҽн гамҽл 

кылудан тыйдылар. Аларның кылган эшлҽре нинди ямандыр. 

63|3|Аларның бу эше иман китергҽннҽн соң Коръҽн белҽн гамҽл кылудан баш 

тартып кҽфер булганнары ҿчендер, аларның күңеллҽренҽ кҿферлек, иманны 

кабул итмҽүлек беркетелде, инде алар Коръҽн белҽн гамҽл кылмаган кешенең 

иманы юклыгын аңламаслар. 

63|4|Ҽгҽр син аларны күрсҽң, аларның тышкы сурҽтлҽре сине ґҽҗҽблҽндерер, 

ягъни тышкы күренешлҽре мҿселманга охшар. Ҽгҽр сҿйлҽсҽлҽр, син аларның 

сүзлҽрен тыңларсың, гүя сҿяп куйган коры агач кебилҽрдер – сүзлҽрендҽ 

дҽлил һҽм хаклык булмас, алар һҽр ишетелгҽн тавышны үзлҽренең зарарына 

дип уйларлар, ягъни үзлҽренең бозыклык кылганлыкларыннан кайчан ґҽзаб 

килер икҽн, дип куркып кына яшилҽр. Алар Исламга һҽм мҿселманнарга 

дошманнардыр, шуның ҿчен алардан саклан! Аллаһуның каһҽре суксын аларны, 

хакны ташлап кайда бармакчы булалар! 

63|5|Ҽгҽр аларга Исламга вҽ пҽйгамбҽргҽ хак ышану белҽн килегез, 

Аллаһуның расүле сезнең ҿчен Аллаһудан гафу сорасын диелсҽ, алар башларын 

читкҽ боралар, вҽ син аларны күрерсең Аллаһудан гафу сораудан баш 

тарталар, һҽм алар тҽкҽбберлҽнүчелҽрдер. 

63|6|Алар ҿчен бертигездер, кирҽк алар ҿчен Аллаһудан ярлыкауны сора, 

кирҽк – сорама, ҽлбҽттҽ, Аллаһ аларны һич та ярлыкамас. Тҽхкыйк Аллаһ 

монафикъ булган фҽсыйкларны туры юлга күндермҽс. 

63|7|Ул монафикълар ансарларга ҽйтерлҽр: "Мүхаҗирлҽргҽ ярдҽм итмҽгез, 

малыгызны бирмҽгез пҽйгамбҽр янында булганнарга хҽтта таралып 

киткҽннҽренҽ чаклы", – дип. Җирдҽ вҽ күклҽрдҽ булган байлык Аллаһу 

тҽгалҽнекедер, лҽкин монафикълар һичнҽрсҽ уйламаслар. 

63|8|Ул монафикълар ҽйтерлҽр: "Ҽгҽр Мҽдинҽга кайтсак, ҽлбҽттҽ, дҽрҽҗҽдҽ 

ҿстенрҽк кеше түбҽнрҽк кешене Мҽдинҽдҽн чыгарачак" – дип. Ягъни бер 

сугыштан соң монафикъларның башлыгы, ҽгҽр Мҽдинҽгҽ кайтсак, ҽлбҽттҽ, 

Мухҽммҽдне вҽ аңа ияргҽннҽрне шҽһҽрдҽн чыгарачакбыз, диде. Бит куҽт һҽм 

ҿстенлек Аллаһудадыр вҽ Аллаһудан Аның рҽсүленҽдер һҽм мҿэминнҽргҽдер, 

лҽкин монафикълар ул хакта һичнҽрсҽ белмилҽр. 

63|9|Ий мҿэминнҽр, сезне малларыгыз һҽм балаларыгыз Аллаһ зекереннҽн 

алдамасын, намаздан туктатмасын һҽм Коръҽн белҽн гамҽл кылудан гафил 

итмҽсен. Ҽгҽр бу эшне берҽү кылса, ягъни малына вҽ балаларына алданып 

иманына, диненҽ кимчелек китерсҽ, андый кешелҽр ахирҽттҽ ґҽзабта, булып 

хҽсрҽтлҽнүчелҽрдер. 

63|10|Без сезгҽ биргҽн малдан мохтаҗларга һҽм Аллаһ юлына бирегез сездҽн 

берегезгҽ үлем килмҽс борын, үлем килгҽч, ул кеше ҽйтер: "Ий Раббым, 

минем үлемемне аз гына вакытка кичектерсҽңче, садакалар бирер идем һҽм 

башка изгелеклҽрне эшлҽп яхшы кешелҽрдҽн булыр идем", – дип. 

63|11|Аллаһ сезнең һичберегездҽн ҽҗҽлне кичектермҽс, ҽгҽр аның ҽҗҽле 

килсҽ. Аллаһ сезнең барча эшлҽрегездҽн хҽбҽрдардыр. 

64|1|Җир вҽ күклҽрдҽ булган һҽрнҽрсҽ Аллаһ кимчелеклҽрдҽн пакь, дип, Аны 

мактап тҽсбих ҽйтҽдер, ике дҿньяга да патшалык Аңа хастыр, хакыйкый 

мактау Аңадыр вҽ Аның һҽр нҽрсҽгҽ кҿче җитҽдер. 

64|2|Ул – Аллаһ сезне халык кылды, Сезлҽрдҽн кҽферлҽр бар вҽ Сезлҽрдҽн 

мҿэминнҽр бар, Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегезне күрүчедер. 

64|3|Җирне вҽ күклҽрне хаклык белҽн тҿзеде, вҽ сезнең сурҽтлҽрегезне 

тҿзеде, сурҽтлҽрегезне вҽ рҽвешлҽрегезне ни күркҽм кылды, вҽ Ул – 

Аллаһугадыр кайтачак урын. 



64|4|Ул җирдҽге вҽ күклҽрдҽге яшерен нҽрсҽлҽрне белҽдер, вҽ сезнең ачык 

кылган эшлҽрегезне һҽм яшерен кылган эшлҽрегезне дҽ барын да белҽдер. 

Аллаһ күкрҽклҽрдҽ булган уй-фикерлҽрне белҽдер. 

64|5|Моннан элек булган кҽферлҽрнең хҽбҽре сезгҽ килмҽдеме, үзлҽренең 

кҿферлеклҽренең имгҽген татыдылар, вҽ аларгадыр ахирҽттҽ рҽнҗеткүче 

ґҽзаб. 

64|6|Аларга дҿньяда һҽм ахирҽттҽ ґҽзаб тиешле булды менҽ бу сҽбҽпле, 

тҽхкыйк аларга пҽйгамбҽрлҽре тҿрле могҗизалар һҽм Исламның хаклыгына ачык 

дҽлиллҽр белҽн килҽ иделҽр, алар ҽйттелҽр: "Ҽйҽ безне туры юлга кешеме 

күндерер?" Ягъни пҽйгамбҽрлҽрнең фҽрештҽдҽн булуын телҽделҽр. Алар шуның 

ҿчен пҽйгамбҽрлҽрне инкяр иттелҽр вҽ хакны кабул итүдҽн баш тарттылар, 

Аллаһ моңсыздыр аларның ышануларына һич ихтыяҗы юктыр. Аллаһ бай вҽ һҽр 

эшендҽ мактаулы. 

64|7|Кҽферлҽр үзлҽренчҽ "үлгҽннҽн соң терелү булмый" дигҽн сүзлҽрен 

дҿреслҽп маташалар. Син аларга ҽйт: "Бҽлки, ҽлбҽттҽ, терелерсез, 

Раббымның исеме илҽ ант итеп ҽйтҽмен, ҽлбҽттҽ, терелеп каберлҽрегездҽн 

кубарылып чыгачаксыз, соңра кылган эшлҽрегездҽн үзегезгҽ хҽбҽр бирелмеш 

булырсыз. Бу эш Аллаһуга бик җиңелдер. 

64|8|Кубарылу хак булгач, Аллаһуга вҽ Аның рҽсүленҽ һҽм Без иңдергҽн 

гакыл нуры булган Коръҽнгҽ ышаныгыз! Аллаһ сезнең кылган эшлҽрегездҽн 

хҽбҽрдардыр. 

64|9|Аллаһ сезне бер кҿнне җыяр, кыямҽт кҿнендҽ җыеп хисаб алу ҿчен, бу 

хисаб ҿчен җыелган кҿн, чын алдану кҿнедер, ягъни ул кҿндҽ һҽркем дҿньяга 

алданганлыгын белер: мҿшриклҽрнең, монафикъларның, сихерчелҽрнең, 

багучыларның, риячыларның, бидеґҽтчелҽрнең, даими хҽрам ашаган, хҽрам 

эчкҽн кешелҽрнең, хаксыз кешелҽрне рҽнҗеткҽн залимнҽрнең һҽм башка бозык 

эшлҽрне эшлҽүчелҽрнең кылган гамҽллҽре юкка чыккан булыр. Берҽү бу 

эшлҽрдҽн сакланган хҽлдҽ яки тҽүбҽ итеп тҿзҽлгҽн хҽлдҽ Аллаһуга иман 

китереп яхшы эшлҽрне, изге гамҽллҽрне кылса, Аллаһ ул кешенең яман 

эшлҽрен җуяр, бетерер һҽм аларны асларыннан елгалар ага торган бакчаларга 

кертер, алар анда мҽңге калырлар. Шундый бакчага мҽңгегҽ керү – олугъ 

уңышка ирешүдер. 

64|10|Иманны инкяр итеп аятьлҽребезне ялганга тоткан кешелҽр – алар ут 

ҽһеллҽредер анда мҽңге калучылардыр, ул ут ни яман урындыр. 

64|11|Кайгы бҽла-каза ирешмҽде, мҽгҽр Аллаһуның телҽге белҽн генҽ иреште. 

Берҽү итагать иткҽн хҽлдҽ Аллаһуга иман китерсҽ, Аллаһ ул кешенең күңелен 

хаклыкка күндерер. Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче. 

64|12|Аллаһуга итагать итегез, вҽ расүлгҽ итагать итегез, аларның 

боерыкларын җиренҽ җиткереп үтҽгез, ҽгҽр карышсагыз, итагать итүдҽн баш 

тартсагыз, бит расүлебезнең бурычы фҽкать сезгҽ Безнең хҿкемнҽребезне 

ирештермҽк, ачык итеп аңлатмактыр. 

64|13|Аллаһудан башка һич Илаһҽ юк, мҽгҽр Ул – Үзе генҽ, мҿэминнҽр 

Аллаһуга тҽвҽккҽл итсеннҽр! 

64|14|Ий мҿэминнҽр, тҽхкыйк сезнең хатыннарыгыздан һҽм балаларыгыздан 

бардыр сезгҽ дошман булганнары, алардан сакланыгыз, гафил булмагыз! Ҽгҽр 

аларны гафу итсҽгез һҽм аларны шелтҽ кылуны куеп хата эшлҽрен кичерсҽгез, 

ҽлбҽттҽ, Аллаһ ярлыкаучы һҽм рҽхимле. 

64|15|Сезнең малларыгыз һҽм балаларыгыз, сезнең ҿчен фҽкать фетнҽ. Ҽмма 

Аллаһ юлында булганнарга Аллаһ хозурында олугъ ҽҗерлҽр бар. 

64|16|Аллаһудан куркыгыз, Аңа гҿнаһлы булудан сакланыгыз кҿчегез җиткҽн 

чаклы, ягъни Аллаһ тыйган гҿнаһлы эшлҽрдҽн тыелырга кҿчегез җитҽ торып 

тыелмыйча һҽм кушкан сҽваблы эшлҽрне кҿчегез җитҽ торып эшлҽмичҽ гҿнаһлы 

булмагыз, Аллаһуның сүзен ишетегез һҽм итагать итегез, һҽм малларыгыздан 

садакалар бирегез – бу эшлҽр үзегез ҿчен файдалыдыр. Бер кеше дҿнья 



малына нҽфесенең комсызлыгыннан сакланса – андый кешелҽр ґҽзабтан котылып 

ҿстенлек табучылардыр. 

64|17|Аллаһуга бурычка кергҽн кеби, гҿнаһлардан Аллаһ ризалыгы ҿчен 

сакланыгыз һҽм сҽваблы эшлҽрне Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ кылсагыз, Аллаһ 

ҽҗерлҽрен ике ҿлеш арттырып бирер һҽм сезне ярлыкар. Аллаһ яхшылыкка 

яхшылык бирүче вҽ юаш. 

64|18|Яшерен эшлҽрне вҽ ҽшкҽрҽ булган эшлҽрне белүчедер, куҽтле, һҽр эштҽ 

ҿстен вҽ хҿкем итүчедер. 

65|1|Ий пҽйгамбҽр һҽм аның ҿммҽте, ҽгҽр хатыннарыгызны талак кылыр 

булсагыз, күремнҽре беткҽч, пакь хҽллҽрендҽ якынлык кылмыйча талак 

кылыгыз вҽ күрем кҿннҽрен һҽм талак гыйддҽтен атагыз, талак гыйддҽте пакь 

вакытларында талак ителеп ҿч күремне уздырып пакьлҽнгҽн вакытларына 

чаклыдыр. Күрем күргҽн вакытларында һҽм балага йҿкле булсалар, талак кылу 

дҿрес булмыйдыр. Раббыгыз булган Аллаһудан куркыгыз, Аның хҿкемнҽрен 

бозмагыз! Талак кылгач хатыныгызны торган ҿйлҽреннҽн чыгармагыз, ҿч 

күремне уздырып пакьлҽнгҽннҽренҽ чаклы вҽ ул хатыннар үз ихтыярлары илҽ 

дҽ чыкмасыннар, мҽгҽр ачык бозык эшне кылсалар, урлау вҽ зина кылу кеби 

эшлҽрне кылсалар – ул вакытта ҿйлҽреннҽн чыгарырбыз! Бу хҿкемнҽр 

Аллаһуның чиклҽредер. Берҽү Аллаһуның чигеннҽн чыгып эш кылса, тҽхкыйк ул 

үзенҽ золым кылды. Ий талак кылучы ир, белмҽссең, шаять Аллаһ талактан 

соң синең файдаңа эш кылыр, ягъни арагызга мҽхҽббҽт салыр да яңадан тора 

башларсыз. "Талак кылганнан соң телҽгегез булса яңадан кушылып торырга 

шҽригатьтҽ юл булганы ҿчен, талак кылган хатыннарыгызны гыйддҽтлҽре 

үтмичҽ ҿегездҽн чыгармагыз, һҽм бердҽн ҿч талак белҽн талак кылмагыз!" 

65|2|Ҽгҽр талак кылган хатыннарыгызның гыйддҽтлҽре тулса, яңадан кушылып 

торырга телҽсҽгез яхшылык белҽн торыгыз, ҽгҽр торырга телҽмҽсҽгез яхшылык 

белҽн аерыгыз мҽһҽрлҽрен һҽм башка тиешле ҽйберлҽрен биреп, вҽ үзегезнең 

арагыздан ике гадел мҿселман кеше, хатыныгызны талак кылуыгызга яки 

яңадан кушылып торуыгызга гуаһ булсыннар! Ий гуаһ булган кешелҽр, гуаһлык 

эшегезне дҿреслек белҽн Аллаһ ризалыгы ҿчен үтҽгез! Бу хҿкемнҽр сезгҽдер, 

ул хҿкемнҽр Аллаһуга вҽ кыямҽт кҿненҽ иман китергҽн кешелҽр Аллаһ 

тарафыннан вҽгазь кылыналар. Берҽү Аллаһуга гҿнаһлы булудан сакланса, ул 

кешегҽ Аллаһ дҿньяда һҽм ахирҽттҽ хҽсрҽтле булудан котылу юлын ачар. 

65|3|Дҽхи ул кешене Аллаһ уйламаган җирдҽн ризыкландырыр. Бер кеше үзен 

вҽ барча эшен Аллаһуга тапшырса, аның хаҗҽтлҽрен үтҽргҽ Аллаһ җитҽдер. 

Тҽхкыйк Аллаһ Үзенең эшлҽрен җиренҽ җиткерүче, ҽлбҽттҽ, Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ 

чик үлчҽү куйды. 

65|4|Хатыннарыгыздан картлык сҽбҽпле күремнҽн туктаган хатыннар һҽм күрем 

күрми торган бик яшь хатыннар талак ителсҽлҽр, гыйддҽтлҽре хакында 

шиклҽнсҽгез, аларның гыйддҽтлҽре ҿч айдыр, вҽ йҿкле хатыннарның 

гыйддҽтлҽре балаларын тудырганчыдыр. Вҽ берҽү Аллаһудан курыкса, хатын 

корсагындагы баласын яшермҽсҽ, Аллаһ аның һҽр эшендҽ җиңеллек бирер. 

65|5|Болар Аллаһуның хҿкемнҽредер, аларны сезнең ҿчен иңдерде. Берҽү 

Аллаһудан курыкса, Аның хҿкемнҽрен бозудан сакланса, ул кешенең 

гҿнаһларын каплар һҽм ҽҗерен олугъ кылыр. 

65|6|Ул талак кылган хатыннарыгызны үзегез торган ҿйлҽрегезнең берендҽ 

тотыгыз вҽ кҿчегез җиткҽнчҽ тҽрбиялҽгез, вҽ аларга зарар тидермҽгез ҿйдҽн 

чыгып китҽргҽ мҽҗбүр итҽр ҿчен. Ҽгҽр ул талак ителгҽн хатыннар йҿкле 

булсалар, аларны ашатыгыз, киендерегез, балаларын тудырганнарына чаклы. 

Ҽгҽр тудырган балаларын сезнең ҿчен имезсҽлҽр, имезгҽннҽре ҿчен хакын 

түлҽгез, вҽ үзара шҽригатькҽ муафыйк киңҽшлҽрне кабул итегез. Ҽгҽр ир 

баласын имезгҽн ҿчен талак кылган хатынына хакын түлҽргҽ авырсынса яки 

хатын баласын имезергҽ авырсынса, ул вакытта баланы икенче бер ят хатын 

имезер. 



65|7|Иркен тормышлы бай кеше талак кылган хатынына яки бала имезүчегҽ 

иркенрҽк итеп бирсен үзенең байлыгыннан, ҽмма түбҽн тормышлы ярлы булса, 

Аллаһ биргҽннҽн кҿче җиткҽн хҽтле бирсен. Бит Аллаһ һичкемне бирергҽ 

кҿчлҽми, мҽгҽр Үзе биргҽн хҽтле генҽ кҿчлҽр. Ярлы вҽ авыр тормыштан соң 

Аллаһ тиздҽн дҿньяда яки ахирҽттҽ тормышны бай иркен кылыр. 

65|8|Күпме шҽһҽр кешелҽре Раббыларының ҽмереннҽн вҽ рҽсүллҽрнең ҽмереннҽн 

баш тарттылар, Без аларны хисаб кылдык каты хисаб белҽн, вҽ аларны ґҽзаб 

кылдык куркынычлы ут ґҽзабы белҽн. 

65|9|Алар татыдылар Аллаһуга каршы булган эшлҽренең имгҽген, вҽ аларның 

эшлҽренең ахыры ґҽзаб, хҽсрҽт булды. 

65|10|Аллаһ аларга каты ґҽзаб хҽзерлҽде. Аллаһудан куркыгыз, гҿнаһлардан 

сакланыгыз, ий гакыл иялҽре! Иман китергҽн кешелҽр, тҽхкыйк Аллаһ сезгҽ 

иңдерде сезне уятучы вҽ туры юлны күрсҽтүче Коръҽнне. 

65|11|Сезне һидҽяткҽ чакыручы расүлне күндерде, ул расүл сезгҽ укыйдыр 

Аллаһуның ачык бҽян ителгҽн аятьлҽрен, Коръҽнгҽ ышанып аның юлы белҽн 

изге гамҽллҽр кылган кешелҽрне динсезлек җҽһалҽт караңгылыгыннан иман вҽ 

мҽгърифҽт яктылыгына чыгармак ҿчен. Берҽү Аллаһуга иман китереп яхшы 

эшлҽр эшлҽсҽ, изге гамҽллҽр кылса, Аллаһ ул кешене асларыннан елгалар ага 

торган җҽннҽтлҽргҽ кертер, алар анда мҽңге калырлар. Тҽхкыйк Аллаһ җҽннҽт 

ҽһеллҽренҽ ризыкны күркҽм кылды. 

65|12|Ул – Аллаһ күкне җиде кат итеп халык кылды һҽм җирне дҽ күк кеби 

җиде кат итеп халык кылды. Аллаһ хҿкеме җир илҽ күк арасында йҿрер, 

тҽхкыйк Аллаһуның һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җиткҽнлеген кешелҽр белсеннҽр ҿчен һҽм 

сезнең белүегегез ҿчен вҽ тҽхкыйк Аллаһуның һҽрнҽрсҽне белем белҽн 

ҽйлҽндереп алганлыгын белүегегез ҿчен. 

66|1|Ий пҽйгамбҽр ни ҿчен Аллаһ сиңа хҽлҽл кылган нҽрсҽне үзеңҽ хҽрам 

кыласың хатыннарыңның ризасын эстҽп? Аллаһ ярлыкаучы вҽ рҽхимледер. 

(Мухҽммҽд г-мнең хатыннарыннан Хҽфсҽ үзенең нҽүбҽте кҿнне Мухҽммҽд г-мнҽн 

рҿхсҽт алып, ата-аналарының хҽлен белергҽ китте. Бу кҿнне Мухҽммҽд г-м 

җариясе Мэрияне чакырып аның белҽн бергҽ булды. Хҽфсҽ кайткач бу хҽлне 

белеп, мине шул хҽйлҽ ҿчен җибҽргҽнсең икҽн, дип елады. Мухҽммҽд г-м 

Хҽфсҽнең күңелен табу ҿчен: "Мин Мэрияне үземҽ хҽрам кылдым, лҽкин моны 

хатыннарымнан һичкемгҽ сҿйлҽмҽ", – диде. Соңра Хҽфсҽ шатлыгыннан бу эшне 

Гаишҽгҽ сҿйлҽде, Гаишҽ расүл хозурына килде, Мухҽммҽд г-м Гаишҽгҽ дҽ: 

"Мин Мэрияне үземҽ хҽрам кылдым", – диде. Шул хакта аятьлҽр инде.) 

66|2|Тҽхкыйк Аллаһ сезгҽ ҿйрҽтте кҽффарҽт түлҽп антыгыздан чыгуны. Чҿнки 

Мухҽммҽд г-м Мҽрияне үземҽ хҽрам кылдым дип ант итеп ҽйткҽн иде. Аллаһ 

сезнең ярдҽмчегездер вҽ Ул һҽрнҽрсҽне белүче һҽм гадел хҿкем итүчедер. 

66|3|Расүл г-м бҽгъзе хатыннарына яшерен сер итеп ҽйтте, ягъни Хҽфсҽгҽ 

Мэрияне үзенҽ хҽрам кылганлыгын һҽм үзеннҽн соң Ҽбү Бҽкер халифҽ 

булачагын, аннан соң Ґүмҽр халифҽ булачагын сҿйлҽде, һҽм бу сүзне 

һичкемгҽ сҿйлҽмҽ, диде. Ҽмма Хҽфсҽ Мэрия хакындагы серне һҽм Ҽбү Бҽкер 

хакындагы серне Гаишҽгҽ сҿйлҽде. Хҽфсҽ бу серлҽрне Гаишҽгҽ белдергҽч, 

Аллаһ Хҽфсҽнең бу серлҽрне Гаишҽгҽ белдергҽнен Мухҽммҽд г-мгҽ белдерде, 

Мухҽммҽд, г-м Хҽфсҽнең бу серлҽрне Гаишҽгҽ сҿйлҽгҽнлеген бҽгъзесен үзенҽ 

ҽйтте, бҽгъзесен ҽйтмҽде. Ягъни ий Хҽфсҽ! Мҽрияне үземҽ хҽрам 

кылганлыгымны ни ҿчен Гаишҽгҽ сҿйлҽдең, диде, ҽмма Ҽбү Бҽкер Ґүмҽр 

хакындагы серне кузгатмады, нигҽ сҿйлҽдең димҽде. Мухҽммҽд г-м Хҽфсҽгҽ бу 

серлҽрне ник сҿйлҽдең дигҽч, Хҽфсҽ: "Минем бу серлҽрне Гаишҽгҽ 

сҿйлҽгҽнлегемне сиңа кем белдерде", – диде. Мухҽммҽд г-м, һҽрнҽрсҽне 

белүче вҽ һҽрнҽрсҽдҽн хҽбҽрдар булган Аллаһ белдерде диде. 

66|4|Ий Хҽфсҽ илҽ Гаишҽ, ҽгҽр Аллаһуга тҽүбҽ итсҽгез, ҽлбҽттҽ, тҽүбҽ 

итҽрлек эшегез булды, сезнең күңелегез үзегезгҽ ваҗеб булган эштҽн 

авышты. Ҽгҽр сез расүл зарарына ярдҽмлҽшсҽгез, тҽхкыйк Аллаһ ул расүл г-



мнең хуҗасы вҽ ярдҽмчеседер, вҽ Җҽбраил фҽрештҽ аның ярдҽмчеседер, вҽ 

мҿэминнҽрнең яхшылары аның ярдҽмчелҽредер һҽм болардан башка фҽрештҽлҽр 

аңа ярдҽмчелҽрдер. 

66|5|Ҽгҽр расүл г-м сезне талак кылса, Раббысының аңа яхшырак хатыннарга 

алыштырмаклыгы ҿметледер, алар: чын мҿслимҽлҽр вҽ Аллаһуга, Аның һҽр 

сүзенҽ ышанучы хак мҿэминҽлҽр, Аллаһуга вҽ расүлгҽ чын итагать итүчелҽр, 

вҽ гҿнаһтан тҽүбҽ итүчелҽр, вҽ Аллаһуга гына гыйбадҽт кылучылар, вҽ рузҽ 

тотучылар вҽ расүлгҽ итагать ҿчен һиҗерҽт итүчелҽр шул сыйфатта булган 

хатыннар ирдҽ булган тол хатыннардыр һҽм ирдҽ булмаган кызлардыр. Аллаһ 

телҽсҽ сезне ҽнҽ шундый хатыннарга алыштырыр, димҽк. 

66|6|Ий мҿэминнҽр үзегезне һҽм ҿй җҽмҽгатегезне җҽһҽннҽм утыннан 

саклагыз, ягъни үзегез шҽригать хҿкемнҽрен дҿрес үтҽп җҽмҽгатьлҽрегезгҽ 

шҽригать хҿкемнҽрен дҿрес ҿйрҽтегез, ул утның утыны – кешелҽр һҽм 

ташлардыр. Ул җҽһҽннҽмгҽ билгелҽнгҽн ґҽзаб фҽрештҽлҽре бар, алар җҽһҽннҽм 

ҽһеленҽ каты сүзле, каты куллы ґҽзаб кылуда бик куҽтлелҽрдер, алар 

үзлҽренҽ булган боерыкларда Аллаһуга һич хилафлык кылмаслар, Аллаһудан 

нинди боерык булса – шуны эшлҽрлҽр. 

66|7|Ий Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган кешелҽр, бүген инде 

гозер күрсҽтмҽгез ґҽзабтан котылырга сезгҽ гозер юк, сез фҽкать имансыз, 

динсез булуыгызның тиешле җҽзасын аласыз. 

66|8|Ий мҿэминнҽр, Аллаһуга тҽүбҽ итегез чын ихлас тҽүбҽ белҽн, ягъни 

кылган гҿнаһларның һҽммҽсе ҿчен үкенеп Аллаһудан гафу сорау белҽн, Коръҽн 

күрсҽткҽн юлга кереп динне ныклап тоту белҽн һҽм тҽүбҽне һичкайчан бозмау 

белҽн тҽүбҽ итегез! Чын тҽүбҽ белҽн тҽүбҽ итсҽгез, Раббыгызның сездҽн 

яманлыкларыгызны капламаклыгы һҽм асларыннан елгалар ага торган 

җҽннҽтлҽргҽ кертмҽклеге ҿметледер, шул кҿндҽ Аллаһ пҽйгамбҽрне вҽ иман 

китереп пҽйгамбҽр белҽн бергҽ булганнарны рисвай кылмас, аларның нурлары 

алларыннан вҽ уңнарыннан йҿрер. Алар ҽйтерлҽр: "Ий Раббыбыз, безгҽ 

нурыбызны тутырып бир һҽм гҿнаһларыбызны ярлыкагыл, тҽхкыйк Син 

һҽрнҽрсҽгҽ кадирсең!" 

66|9|Ий пҽйгамбҽр! Кҽферлҽр вҽ монафикълар белҽн сугыш кыл, вҽ аларга 

катылык күрсҽт! Аларның тора торган урыннары җҽһҽннҽмдер, ул җҽһҽннҽм ни 

яман урындыр. 

66|10|Аллаһ мисал итеп зекер итте хакны инкяр итүче кҽферлҽргҽ Нух 

пҽйгамбҽрнең хатынын вҽ Лут пҽйгамбҽрнең хатынын. Бу ике хатын Безнең ике 

изге колларыбызның кул астында иделҽр, бу ике хатын үзлҽренең ирлҽре 

булган пҽйгамбҽрлҽргҽ хыянҽт иттелҽр, ирлҽренҽ зарар итҽргҽ телҽделҽр. Бу 

ике хатыннан ирлҽре булган бу ике пҽйгамбҽр Аллаһ ґҽзабыннан һичнҽрсҽне 

җибҽрҽ алмадылар, ягъни пҽйгамбҽр булсалар да, хыянҽтче хатыннарын Аллаһ 

ґҽзабыннан коткара алмадылар. Вҽ аларга утка керүчелҽр белҽн бергҽ утка 

керегез дип ҽйтелде. (Үзеңнең Аллаһ разый булырлык чын иманың, хак динең 

булмаса, Аллаһ дусларыннан сиңа һич файда булмас.) 

66|11|Янҽ Аллаһ мисал итеп зекер итте хакны кабул итүче мҿэминнҽргҽ 

Фиргаун хатыны Асиянең кыйссасын. Асия ҽйтте: "Ий Раббым минем ҿчен 

Үзеңнең хозурыңда җҽннҽттҽ бер ҿй бина кылгыл, вҽ мине Фиргауннҽн вҽ аның 

ґҽзабыннан коткар һҽм Фиргауннең залим булган кавеменнҽн мине коткар", – 

дип. (Асия Фиргауннҽн яшереп Аллаһуга гыйбадҽт кылыр иде, Фиргаун Асиянең 

ислам динендҽ икҽнен белгҽч, Аллаһны ташла миннҽн башка сиңа Аллаһ юк, 

дип кулларын вҽ аякларын тактага кадаклап ґҽзаблый башлады. Шул вакытта 

Аллаһ Асиягҽ җҽннҽттҽге урынын күрсҽтте, Асия Фиргауннең ґҽзабын сизмичҽ 

рҽхҽтлҽнеп җан тҽслим кылды.) 

66|12|Дҽхи Аллаһ мҿэминнҽргҽ Гыймран кызы Мҽрьямне зекер итте, ул Мҽрьям 

ирлҽрдҽн үзен саклады, һҽм ул Мҽрьямгҽ ҿрдек Үзебез халык иткҽн 

рухыбыздан, вҽ ул Раббысының сүзлҽрен раслады, кабул итте, дҽхи Аллаһуның 



китапларын раслады һҽм ул Аллаһуга итагать итүчелҽрдҽн даими гыйбадҽт 

белҽн мҽшгуль булучылардан булды. 

67|1|Аның кулында ике дҿньяның патшалыгы булган Аллаһ мүбарҽк вҽ олугъ 

булды, Ул – Аллаһ һҽрнҽрсҽгҽ кҿче җитүчедер. 

67|2|Ул үлемне һҽм тереклекне халык кылды, йҿклҽмҽлҽр йҿклҽп сезне 

сынамак ҿчен, кайсыларыгыз яхшырак гамҽлле икҽнлеген белмҽк ҿчен, Ул 

һҽрнҽрсҽдҽн ҿстен вҽ ярлыкаучы. 

67|3|Ул – Аллаһ кат-кат итеп җиде күкне халык кылды. Аллаһ халык кылган 

нҽрсҽлҽрдҽ үлчҽүсезлекне күрмҽссең. Күзеңне кайтарып күккҽ карагыл анда 

берҽр ярыкны, кимчелекне күрерсеңме? 

67|4|Соңра икенче кат күзеңне кайтарып карагыл, ҽгҽр карасаң күзең арып-

талып ҿметсезлҽнеп кире кайтыр кимчелекне күрмҽссең. 

67|5|Тҽхкыйк дҿнья күген яктыртучы йолдызлар белҽн зиннҽтлҽдек, вҽ ул 

йолдызларны шайтаннарга атылучы кылдык, вҽ ул шайтаннарга кыздырылган ут 

ґҽзабын хҽзерлҽдек. 

67|6|Дҽхи Раббыларына карышып кҽфер булган кешелҽргҽ җҽһҽннҽм ґҽзабыдыр, 

ул ут ни ямандыр. 

67|7|Кҽферлҽр ул җҽһҽннҽмгҽ ташлансалар, анда ишҽк тавышы кеби яман тавыш 

ишетерлҽр вҽ ул җҽһҽннҽм кайнар. 

67|8|Ул җҽһҽннҽмгҽ бер фирка салынса, ул җҽһҽннҽмнең сакчылары: "Сезгҽ бу 

җҽһҽннҽм белҽн куркытучы пҽйгамбҽрлҽр килмҽдеме", – дип сорарлар. 

67|9|Кҽферлҽр ҽйтерлҽр: "Дҿреслектҽ безгҽ бу җҽһҽннҽм белҽн куркытучы 

пҽйгамбҽрлҽр килде дҽ бит, без аларны ялганга тоттык һҽм ҽйттек: "Аллаһ 

сезгҽ һич нҽрсҽ иңдермҽде, сүзлҽрегез ялган, сез каты саташу илҽ саташкан 

кешелҽрдҽн башка түгелсез", – дип. 

67|10|Ул кҽферлҽр янҽ ҽйтерлҽр: "Ҽгҽр без ул пҽйгамбҽрлҽрнең хак сүзлҽрен 

тыңлап кабул иткҽн булсак, яки алар ҿйрҽткҽн шҽригать хҿкемнҽрен аңлап 

гамҽл кылган булсак, кыздырылган ут ҽһеллҽре эчендҽ булмас идек", – дип. 

67|11|Эш узгач гҿнаһларын таныдылар, без ґҽепле диделҽр, кыздырылган ут 

ҽһеллҽренҽ Аллаһуның рҽхмҽте гаять ерактыр! 

67|12|Тҽхкыйк Раббыларының күренмҽгҽн ґҽзабыннан күргҽн кеби куркучы хак 

мҿэминнҽр, аларгадыр Аллаһуның ярлыкавы һҽм олугъ ҽҗер. 

67|13|Сүзлҽрегезне кирҽк яшерен сҿйлҽгез, кирҽк – аны кычкырып сҿйлҽгез. 

Тҽхкыйк Ул – Аллаһ күкрҽклҽр эчендҽ булган уйларны бик яхшы белҽдер. 

67|14|Ҽйҽ Үзе халык кылган күкрҽклҽрне вҽ күңеллҽрне белмҽсме? Вҽ Ул – 

Аллаһ һҽрнҽрсҽне белеме илҽ чорнап алучы вҽ бик нечкҽ нҽрсҽлҽрдҽн дҽ 

хҽбҽрдар. 

67|15|Ул – Аллаһ сезгҽ җирне йҿрергҽ уңай кылды, ул җирнең җилкҽсендҽ 

йҿрегез телҽгҽн җирендҽ яшҽгез вҽ ул җирнең хҽлҽл ризыкларын ашагыз, вҽ 

үлгҽннҽн соң терелеп бармак Аллаһу хозурынадыр. 

67|16|Ҽйҽ сез кешелҽр тыныч булдыгызмы күктҽге фҽрештҽлҽрнең сезгҽ ґҽзаб 

алып килүлҽреннҽн җиргҽ йоттырулары белҽн, җир сезне астына алганчы 

хҽрҽкҽтлҽнер. 

67|17|Ҽйҽ сез тыныч булдыгызмы күктҽге фҽрештҽлҽрнең таш яудыра торган 

каты җил белҽн сезне һҽлак итүлҽреннҽн? Тиздҽн белерсез Безнең 

куркытуыбызның хаклыгын! 

67|18|Тҽхкыйк бу кҽферлҽрдҽн элгҽреге кҽферлҽр пҽйгамбҽрлҽрне ялганга 

тоттылар, аларга Минем мҽкерем, ґҽзаб белҽн тотмаклыгым ничек булды? 

67|19|Ҽйҽ алар күрмилҽрме, гыйбрҽт күзе илҽ карамыйлармы ҿслҽрендҽ очып 

йҿргҽн кошларга, канатларын җҽярлҽр һҽм кабыргаларын кысарлар. Ул 

кошларны һавада тотучы юк, мҽгҽр Аллаһ Үзе генҽ тотадыр, Ул – Аллаһ һҽр 

нҽрсҽне күрүчедер. 



67|20|Аллаһудан башка кая сезгҽ ярдҽм итүче ґҽскҽр, ошбу сынымнарыгызмы 

сезгҽ ярдҽм итүче? Кҽферлҽрнең эше һичнҽрсҽ түгел, мҽгҽр адашып алдану 

гынадыр. 

67|21|Кая Аллаһудан башка сезлҽрне кем ризыкландыра, ҽллҽ сынымнарыгыз 

яки патшаларыгыз ризыкландырамы? Ҽгҽр Аллаһ бирҽ торган ризыгын бирмичҽ 

туктатып куйса? Бҽлки кҽферлҽр моны белҽ торып тҽкҽбберлҽнеп карышмакта 

һҽм хактан качмакта таза тордылар. 

67|22|Ҽйҽ хаклыкны күрмҽскҽ вҽ Коръҽн нуры илҽ файдаланмаска тырышып 

йҿзтүбҽн аяк астына гына карап йҿргҽн кешеме туры юлга күнелүчерҽк, яки 

Коръҽн вҽ сҿннҽт белҽн танышып, хак белҽн батыл арасын аерып туры юлны 

карап, күреп барган кешеме хак юлга күнелүчерҽк? 

67|23|Ҽйт: "Ул – Аллаһ сезне юктан бар кылды вҽ сезгҽ хак сүзне ишетмҽк 

ҿчен колак бирде, вҽ гыйбрҽтлҽрне күрмҽк ҿчен күз бирде, вҽ фикерлҽп хак 

белҽн батылны аермак ҿчен күңел бирде, бу нигъмҽтлҽргҽ караганда сезнең 

шҿкер итүлҽрегез бик аздыр. 

67|24|Ҽйт: "Ул – Аллаһ сезне җирдҽ яратты, вҽ Аның хозурына 

кубарылырсыз". 

67|25|Кҽферлҽр ҽйтҽлҽр: "вҽгъдҽ ителгҽн кыямҽт кҿне кайчан була, дҿрес 

сҿйлҽүчелҽрдҽн булсагыз, ҽйтегез?" – дип. 

67|26|Ҽйт: "Шиксез, ул кыямҽтнең вакытын Аллаһ кына белер, вҽ мин фҽкать 

хисаб вҽ ґҽзаб белҽн куркытучы гынамын. 

67|27|Һҽм ґҽзабны бик якыннан күргҽннҽре вакытта, хакны инкяр итүче 

кҽферлҽрнең йҿзлҽре каралыр, вҽ аларга ҽйтелер: "Бу – шул ґҽзабтыр, сез 

аны ашыгып кҿтҽдер идегез!" 

67|28|Ҽйт: "Ничек уйлыйсыз, ҽгҽр Аллаһ мине һҽм минем белҽн бергҽ булган 

мҿэминнҽрне һҽлак итсҽ, яки рҽхмҽт итеп безне исҽн калдырса, хакны инкяр 

итүче кҽферлҽрне рҽнҗеткүче каты ґҽзабтан кем коткарыр?" 

67|29|Ҽйт: "Ул – безнең Раббыбыз барча нҽрсҽгҽ рҽхмҽте ирешкүчедер, вҽ 

без Аңа иман китердек һҽм Аңа тҽвҽккҽл кылдык. Тиздҽн күрерсез, кем ачык 

адашып саташуда икҽнлеген!" 

67|30|Ҽйт: "Ничек уйлыйсыз, ҽгҽр сезнең суыгыз һич ала алмаслык тирҽн җир 

астына киткҽн булып ҽверелсҽ, кем китерер сезгҽ кайнап агучы чишмҽ 

суларын?" 

68|1|Нун. Вҽ Лҽүхүл Мҽхфузны язган калҽм белҽн һҽм фҽрештҽдҽ язган 

кешелҽрнең гамҽл дҽфтҽрлҽре илҽ ант итҽмен. 

68|2|Ий Мухҽммҽд г-м, син мҽҗнүн түгелсең, бҽлки Раббыңнан пҽйгамбҽрлек 

нигъмҽте белҽн хҿрмҽтлҽнгҽнсең. 

68|3|Сиңа, ҽлбҽттҽ, һич киселми торган ҽҗер вҽ нигъмҽт бардыр. 

68|4|Тҽхкыйк син күркҽм холыктасың. 

68|5|Ий Мухҽммҽд, тиздҽн күрерсең һҽм хакны инкяр итүче кҽферлҽр 

күрерлҽр: 

68|6|кайсыларыгыз Мҽҗнүн исеме илҽ фетнҽлҽргҽ лаек икҽнен. Ягъни 

мҿэминнҽрме яки кҽферлҽрме мҽҗнүн-тиздҽн белерлҽр. 

68|7|Тҽхкыйк синең Раббың – Ул белүчедер Аның юлыннан адашкан кешене вҽ 

Ул белүчедер туры юлга күнелгҽн кешене. 

68|8|Хакны ялган диючелҽргҽ итагать итмҽ! 

68|9|Мҿшриклҽр синең аларны ислам диненҽ һҽм аларның батыл динен 

яманламыйча аларга йомшаклык кылуыңны телилҽр, ҽгҽр син аларга йомшаклык 

кылсаң алар да сиңа йомшаклык кылырлар, үзлҽренҽ ияртү ҿчен. 

68|10|Итагать итмҽ һҽр күп ант итүче җиңел гакыллы ялганчыга. 

68|11|Кешене мҽсхҽрҽлҽп ґҽйбҽт сҿйлҽүче, сүз йҿртүчегҽ. 

68|12|Коръҽн күрсҽткҽн туры юлдан һҽм изге гамҽллҽрдҽн кешелҽрне тыючы, 

чиктҽн үтеп йҿрүче күп гҿнаһлыга. 

68|13|Каты сүзле яман холыклы шуның ҿстенҽ ул зинадан тугандыр. 



68|14|Ул күп мал вҽ күп бала иясе булганы ҿчен генҽ аңа һич итагать итмҽ 

һҽм дус булма! 

68|15|Ҽгҽр аңа Безнең аятьлҽребез укылса, ул явыз ҽйтҽдер: "Бу 

ҽүвҽлгелҽрдҽн калган ҽкият", – дип. 

68|16|Без аның борынына тиз билге ясарбыз. "Бҽдер сугышында аның борыны 

киселде. Ул Вҽлид исемле явыз кеше иде. Андый явыз кешелҽргҽ дус булырга 

Аллаһудан һич рҿхсҽт юк". 

68|17|Тҽхкыйк Без Мҽккҽ мҿшриклҽрен ачлык белҽн бҽлалҽндердек, бакча 

иялҽрен бҽлалҽндергҽнебез кеби" Ямҽндҽ бер кешенең хҿрмҽ бакчасы бар иде, 

хҿрмҽ ҿлгергҽч җил койган хҿрмҽлҽрне җыеп алсыннар ҿчен һҽр кҿнне 

фҽкыйрьлҽрне чакыра торган булган. Бу яхшы кеше вафат булгач, бакча ҿч 

угълына калды. Алар үзара сҿйлҽштелҽр: "Ҽгҽр хҿрмҽбезне фҽкыйрьлҽргҽ 

бирсҽк, үзебезгҽ аз калыр, фҽкыйрьлҽр килгҽнче, бакчабызга иртүк барып 

җимешлҽрне җыеп алыйк", – дип. Алар таң вакытыңда бакчадан җимешлҽрне 

җыеп алырбыз, дип ант иттелҽр. 

68|18|Лҽкин алар Аллаһ телҽсҽ димҽделҽр. 

68|19|Ул бакчада Раббыңнан бер бҽла ҽйлҽнде, алар ҽле бу вакытта йокыда 

иделҽр. 

68|20|Ул бакча агачсыз, җимешсез коры җир булып ҽверелде. 

68|21|Бу ҿч егет таң вакытында бер-берсен бакчага чакырдылар. 

68|22|Бакчагызга иртҽрҽк барыгыз, ҽгҽр җимешлҽрегезне кисеп җыярга 

телҽсҽгез. 

68|23|Алар яшерен генҽ сҿйлҽшкҽн хҽллҽрендҽ бакчага киттелҽр. 

68|24|Бүген бакчага сезнең ҿстегезгҽ һич ярлы мескеннҽр кермҽсен диделҽр. 

68|25|Мескеннҽр килмҽс борын бакчага йҿгерделҽр, бу эшкҽ кадирбыз, дип 

уйладылар. 

68|26|Бакчалары янына килеп андагы хҽлне күргҽч, тҽхкыйк бакча юлыбыздан 

адаштык, башка юлга киткҽнбез, диделҽр, чҿнки бакчаларының коры җире генҽ 

калган иде. 

68|27|Үз бакчаларының шул хҽлгҽ калганын белгҽч, юк без адашмаганбыз, 

бҽлки без Аллаһуның нигъмҽтеннҽн тҽмам мҽхрүм ителгҽнбез, Аллаһ безгҽ 

бҽла җибҽргҽн, диештелҽр 

68|28|Аларның уртанчысы яки гакыллырагы: "Мин сезгҽ ҽйткҽн идем түгелме? 

Аллаһ телҽсҽ дисҽгезче", – дип. 

68|29|Алар ҽйттелҽр: "Раббыбыз һҽр кимчелектҽн пакь, тҽхкыйк без үзебезгҽ 

золым кылдык". 

68|30|Һҽм бер-берсенҽ каршы килеп шелтҽлҽшҽ башладылар 

68|31|Ҽйттелҽр: "Ий безнең кайгыбыз никадҽр олугътыр, тҽхкыйк без азган 

кешелҽрдҽн булдык, Аллаһуның чигеннҽн чыктык. 

68|32|Без Раббыбыздан ҿмет итҽбез бакчабызны яхшырак бакчага алыштыруын, 

тҽхкыйк без Раббыбызга вҽ Аның гыйбадҽтенҽ кызыгучыбыз", – дип. 

68|33|Ҽнҽ шулайдыр дҿнья ґҽзабы чиктҽн үткҽннҽр! Ахирҽт ґҽзабы тагын да 

олугърактыр, ҽгҽр аны кешелҽр белсҽлҽр, 

68|34|дҿреслектҽ Аллаһудан куркып гҿнаһтан сакланучы мҿэминнҽргҽ булыр 

Раббылары хозурында нҽгыйм җҽннҽтлҽре. 

68|35|Ҽйҽ Безгҽ итагать итүче мҿселманнарны кҽферлҽр кеби яки ышанып та 

Аллаһуга итагать итмичҽ гҿнаһка чумган динсезлҽр кеби кылырбызмы, аларны 

бер дҽрҽҗҽгҽ вҽ бер урынга куярбызмы? Димҽк тел белҽн генҽ үзлҽрен 

мҿселман санап динсез йҿргҽн кешелҽр Коръҽнгҽ тотынмасалар һҽм намаз 

укымасалар, рузҽ тотмасалар – Аллаһудан яхшылык кҿтмҽсеннҽр! 

68|36|Ий кҽферлҽр вҽ ышанучы динсезлҽр, сезгҽ нҽрсҽ булды, ҽллҽ 

гакылыгызга диваналык ирештеме, чын мҿселманнар ҿчен генҽ хҽзерлҽнгҽн 

җҽннҽтлҽргҽ Аллаһ сезне дҽ кертер дип уйлыйсызмы? 

68|37|Ҽллҽ сезнең күктҽн иңгҽн китабыгыз булып, аны укыйсызмы. 



68|38|Тҽхкыйк сезгҽ ни телҽсҽгез, шул булыр, дип язылганмы ул китапта? 

68|39|Ҽллҽ сезгҽ кыямҽт кҿненҽ чаклы ни генҽ хҿкем итсҽгез дҽ вҽ ни генҽ 

телҽсҽгез дҽ шул сезгҽ булыр дигҽн, Безгҽ биргҽн ышанычлы ґҽһедлҽрегез 

бармы? Ягъни ничек телҽсҽгез – шулай азарга Аллаһудан сезгҽ рҿхсҽт бармы? 

68|40|Син алардан сорагыл – кайсы бу ялган хҿкемнҽрен вҽ батыл 

дҽгъвалҽрен ҿстенҽ ала, яки бу сүзлҽрне кайсысы дҿресли ала. 

68|41|Ҽллҽ аларның Аллаһуга каршы сҿйли торган Аллаһудан башка Аллалары 

бармы? Ҽгҽр булса – китерсеннҽр, дҿрес сҿйлҽүчелҽрдҽн булсалар. 

68|42|Бер кҿн эшлҽрнең пҽрдҽлҽре ачылыр, хак батылдан аерылыр һҽм сҽҗдҽгҽ 

чакырылырлар, лҽкин кҽферлҽрнең вҽ монафикъларның сҽҗдҽ кылырга кҿчлҽре 

җитмҽс. 

68|43|Куркудан күзлҽре түбҽн салынган булыр вҽ аларны хурлык каплар. 

Тҽхкыйк алар дҿньяда сҽҗдҽ кылырга, ягъни намаз укырга боерылган иделҽр, 

лҽкин укымадылар, үзлҽре сҽламҽт тҽ иделҽр, намаз укымаска һич гозерлҽре 

юк иде. 

68|44|Ий Мухҽммҽд г-м, Коръҽнне ялганга тотучыларны минем белҽн калдыр, 

ягъни Коръҽн сүзлҽрен катлап-катлап ишетеп тҽ аны инкяр итүче динсезлҽрне 

Миңа тапшыр да алардан кисел, тиздҽн аларны ґҽзабка тартырбыз алар 

белмҽгҽн юл белҽн. 

68|45|Аларга вакыт бирермен, ґҽзаб кылырга ашыкмамын, тҽхкыйк Минем 

хҽйлҽм тҿпледер, ґҽзабымнан һич котыла алмаслар. 

68|46|Ислам динен ҿйрҽткҽн ҿчен син ҽллҽ алардан хезмҽт хакын сорыйсыңмы, 

алар шул хакны түлҽргҽ авырсынып Ислам динен кабул итмилҽрме? 

68|47|Ҽллҽ алар хозурында яшерен эшне белү белеме бармы, ягъни Лҽүхүл 

Мҽхфуз алар хозурында булып шуннан күчереп язалармы, шуның ҿчен аларның 

синең пҽйгамбҽрлегеңҽ ихтыяҗлары юкмы? 

68|48|Чыда Раббыңның хҿкеменҽ һҽм кҽферлҽрнең каршылык күрсҽтүлҽренҽ, вҽ 

балык юлдашы Йунүс кеби булма Ул Йунүс балык эчендҽ тарлыкта Раббысына 

мҿнҽҗҽть итте, ялварды эченҽ кайгы тулган хҽлдҽ. 

68|49|Ҽгҽр ул Йунүскҽ балык эчендҽ Раббысыннан нигъмҽт ирешмҽгҽн булса 

иде, ҽлбҽттҽ, балык эченнҽн чыгарылып агачсыз вҽ үлҽнсез булган кызу 

сҽхрҽгҽ хур ителеп ташланыр иде. 

68|50|Ул Йунүсне Раббысы ихтыяр кылды, яңадан вҽхий иңдереп 

пҽйгамбҽрлеген дҽвам иттерде, дҽхи аны изгелҽрдҽн кылды. 

68|51|Кҽферлҽр Мухҽммҽд г-мнең Коръҽн укыганын яки Коръҽннҽн вҽгазь 

сҿйлҽгҽнен ишетсҽлҽр, ачуларыннан яки хҿседлҽнеп зҽһҽрле карашлары белҽн, 

аны аягыннан егарга якынлашалар иде һҽм ул Мухҽммҽд мҽҗнүн диялҽр иде 

68|52|Ул – Коръҽн бҿтен мҽхлүкатны уятучы вҽ Аллаһының яхшыларга 

рҽхмҽтне, яманларга ґҽзабны искҽ тешерүчедер һҽм иманны, динне, һидҽятне 

һҽм яхшылыкны кҽсеп итҽр ҿчен Аллаһ тарафыннан кешелҽргҽ күрсҽтелгҽн якты 

туры юлдыр. 

69|1|Барча серне ача торган хак булган кыямҽт кҿне. 

69|2|Нинди олугъ куркынычлы кҿндер ул кыямҽт. 

69|3|Кыямҽтнең куркынычлы кҿн икҽнлеген вҽ аның хакыйкатен сиңа нҽрсҽ 

белдерде? Ягъни Аллаһ белдермҽсе, үзлегеңнҽн һич белҽ алмассың. 

69|4|Сҽмуд вҽ Гад кавемнҽре кыямҽтне ялганга тоттылар. 

69|5|Ҽмма Сҽмуд кавеме шиксез каты тавыш белҽн һҽлак ителделҽр. 

69|6|Ҽмма Гад кавеме каты тавышлы үткен җил белҽн һҽлак ителделҽр. 

69|7|Ул җилне аларга җиде тҿн вҽ сигез кҿн тоташтан ирекле кылды, ул 

җилдҽ кешелҽрне буылып һҽлак булган кеби күрер идең, гүя алар эче куыш 

хҿрмҽ агачының тҿбе кеби булып калганнар. 

69|8|Алардан калган берҽр кешене күрерсеңме? Юк, ҽлбҽттҽ, алардан һичкем 

калмаган. 



69|9|Фиргаун вҽ аннан элек булган кешелҽр һҽм Лут пҽйгамбҽрнең кавеме 

гҿнаһлы эшлҽрне вҽ хаталарны күп кылдылар. 

69|10|Алар Раббыларының пҽйгамбҽренҽ гасый гҿнаһлы булдылар, аларны 

Аллаһуның ґҽзабы тотты, ычкындырмый торган тоту белҽн. 

69|11|Тҽхкыйк Без Нух пҽйгамбҽр вакытында туфан суы чыккан чакта сезнең 

аталарыгызны йҿклҽдек су ҿстендҽ йҿрүче кҿймҽгҽ. 

69|12|Ул вакыйганы гыйбрҽт сезгҽ ядкҽр кылдык, вҽ ул вакыйганы ишетүче 

колаклар ишетеп саклансыннар ҿчен гыйбрҽт кылдык. 

69|13|Мҽхлукатне кубару ҿчен сурга бер мҽртҽбҽ ҿрелсҽ 

69|14|җир урыныннан күтҽрелсҽ вҽ таулар күтҽрелеп бер-берсенҽ бер мҽртҽбҽ 

сугылып тузылып китсҽлҽр - 

69|15|шул кҿндҽ кыямҽт вакыйгъ буладыр. 

69|16|Ул кҿндҽ күк ярылыр вҽ ул кҿчсез зҽгыйфь булыр. 

69|17|Вҽ ул кҿндҽ фҽрештҽлҽр җирнең тирҽсендҽ булырлар, вҽ ул кҿндҽ җир 

тирҽсендҽге фҽрештҽлҽр ҿстендҽ Раббыңның ґҽршене сигез фҽрештҽ күтҽрер. 

69|18|Ул кҿндҽ фаш ителерсез сездҽн һич нҽрсҽ яшерен калмас ягыш һҽммҽ 

эшегез күрсҽтелер. 

69|19|Ҽммҽ гамҽл дҽфтҽре уң кулына бирелгҽн кеше: "ий җҽмҽгать килегез 

минем гамҽл дҽфтҽремне укыгыз, 

69|20|мин ҽлбҽттҽ дҿньяда белдем бүген хисабка юлкачагымны" – дияр. 

69|21|Ул кеше риза булырлык яхшы тереклектҽ. 

69|22|Бҿек дҽрҽҗҽле җҽннҽттҽ. 

69|23|Ул җҽннҽтлҽрнең җимешлҽре утырган вҽ яткан кешелҽргҽ якындыр. 

69|24|Ашагыз вҽ эчегез тҽмлҽп лҽззҽт белҽн, дҿньяда буш вакытларыгызны 

изге гамҽллҽр илҽ уздырганыгыз ҿчен! 

69|25|Ҽмма гамҽл дҽфтҽре сул кулына бирелгҽн кеше, ҽйтер: "Ий кҽшки миңа 

гамҽл дҽфтҽрем бирелмҽгҽн булсачы! 

69|26|Хисабымны нинди икҽнен белмҽгҽн булсамчы! 

69|27|Ий үкенеч, мине үтергҽн үлем эшемне бетереп яңадан мине тергезмҽгҽн 

булсачы! 

69|28|Хҽзер инде миңа малым һич файда бирмҽде. 

69|29|Инде миннҽн үземнең бҽйсезлегем вҽ кечем һҽлак булды! 

69|30|Аллаһ ґҽзаб фҽрештҽлҽренҽ ҽйтер: "Алыгыз ул кешене, богаулагыз аны! 

69|31|Соңра җҽһҽннҽм утында яндырыгыз аны! 

69|32|Соңра аны җитмеш аршын озынлыктагы чылбыр белҽн урагыз! 

69|33|Чҿнки ул ҽлбҽттҽ олугъ булган Аллаһуга ышанмый иде. 

69|34|Дҽхи ул үзен вҽ ҽһлен мескенне ашатырга кызыктырмый иде. 

69|35|Бу кҿндҽ бу урында аңа ярдҽм бирҽчҽк дус юк. 

69|36|Дҽхи аңа ризык юкдыр мҽгҽр җҽһҽннҽм ҽһленең тҽннҽреннҽн аккан 

эреннҽрдҽн генҽ бар. 

69|37|Ул эренне башкалар ашамас мҽгҽр хата иманлы вҽ хата динле һҽм башка 

яхшылыкларда хаталанучылар ашарлар. 

69|38|Сезнең күргҽн нҽрсҽлҽрегез белҽн дҽ ант итҽргҽ хаҗҽт юк. 

69|39|Дҽхи сезнең күрмҽгҽн нҽрсҽлҽрегез белҽн дҽ ант итҽргҽ хаҗҽт юк. 

69|40|Тҽхкыйк ошбу Коръҽн хҿрмҽтле Җҽбраил фҽрештҽнең китергҽн сүзедер. 

69|41|Вҽ ул шагыйрь сүзе дҽ түгел, Коръҽн Аллаһудан иңгҽн булса да бик аз 

ышанасыз. 

69|42|Вҽ ул Коръҽн күрҽзҽче-багучы сүзе дҽ түгел, шулай булса да бик аз 

вҽгазьлҽнҽсез! 

69|43|Барча галҽмне тҽрбия итүче Аллаһудан иңдерелгҽндер. 

69|44|Ҽгҽр ул Мухҽммҽд г-м Без ҽйтмҽгҽн бҽгъзе сүзне Аллаһудан дип 

ялганлап сҿйлҽсҽ иде. 

69|45|Ҽлбҽттҽ Без аны каты тоту илҽ тотар идек. 

69|46|Соңра аның йҿрҽк тамырларын кисеп алыр идек. 



69|47|Сезлҽрдҽн һичкем аны ґҽзаб кылудан Мине туктата алмас иде. 

69|48|Вҽ шиксез Ул Коръҽн Аллаһудан куркып, гҿнаһтан сакланучы тҽкъва 

мҿэминнҽр ҿчен вҽгазь, нҽсыйхҽт. 

69|49|Тҽхкыйк Без белҽбез ҽлбҽттҽ Сезлҽрдҽн ялганчылар бардыр. 

69|50|Тҽхкыйк ул Коръҽн аның белҽн гамҽл кылмаучы кҽферлҽр вҽ аның илҽ 

гамҽл кылмаучы бидеґҽтче мҿселманнарга да хҽсрҽтдер. 

69|51|Вҽ ул Коръҽн хаклыгы бик якын булган хакдыр. 

69|52|Олугъ булган Раббыңны мактап Ул һҽр кимчелектҽн пакь дип тҽсбих 

ҽйт, һҽм Аңа гыйбадҽт кыл! 

70|1|Бер сораучы кҽфер сорады килҽчҽк ґҽзабны вҽ ҽйтте: "Ҽгҽр ул Мухҽммҽд 

хҽбҽр биргҽн ґҽзаб хак булса, ий Аллаһ безгҽ күктҽн таш яудыр" – дип. 

70|2|Ул ґҽзаб кҽферлҽргҽ килҽчҽкдер, ул ґҽзабны кире җибҽрүче юк, 

70|3|дҽрҽҗҽлҽр иясе булган Аллаһудан. 

70|4|Фҽрештҽлҽр вҽ Җҽбраил фҽрештҽ Аллаһ билгелҽгҽн югары урынга ашырлар, 

озынлыгы илле мең еллык кҿндҽ. 

70|5|Кҽферлҽрнең сине инкяр итүлҽренҽ күркҽм чыдау белҽн чыда! 

70|6|Ул кҽферлҽр кыямҽтне ерак, яки булмас, дип уйлыйлар. 

70|7|Ҽмма Без ул кыямҽтнең вакыйгъ булуын бик якын күрҽбез. 

70|8|Ул кҿндҽ күк эрегҽн бакыр кеби булыр. 

70|9|Вҽ таулар буялган йон кеби тҿрле тҿстҽ булырлар. 

70|10|Ул кҿндҽ дус дустыны сорамас. 

70|11|Ул дусларны бер-берсенҽ күрсҽтерлҽр, шулай да сорашмаслар. Гҿнаһлы 

кеше балаларын биреп, ґҽзабтан котылуны телҽр ул кҿндҽ. 

70|12|вҽ хатынын һҽм кардҽшлҽрен биреп, 

70|13|вҽ аны эченҽ алган кабилҽсене биреп, 

70|14|вҽ җирдҽ булган барча мҽхлукатне биреп, соңра шуларның барчасын 

ґҽзабта калдырып, үзен коткаруны телҽр. 

70|15|Кайда инде – аңа котылу була торган эш түгел, тҽхкыйк ул ут 

ялкынланды. 

70|16|Бик катылык белҽн баш тиресен вҽ башка ҽгъзаларын кубарыр. 

70|17|Ул ут чакырыр вҽ үзенҽ тартыр хактан артка киткҽн вҽ Аллаһуга 

итагать итүдҽн баш тарткан кешене. 

70|18|Һҽм малны җыеп та фҽкыйрьлҽргҽ, Аллаһ юлына бирмҽгҽн саран кешене. 

70|19|Тҽхкыйк кеше саран, комсыз булып халык кылынды. 

70|20|Ҽгҽр аңа бер зарар ирешсҽ, аның ҿчен бик кайгыручы вҽ тавыш 

күтҽрүчедер. 

70|21|Ҽгҽр аңа байлык ирешсҽ – саранлана, малының тиешле ҿлешен бирми. 

70|22|Мҽгҽр намаз укучылар гына алар кеби түгеллҽр. 

70|23|Алар бер намазларын да калдырмыйча даим укыйлар. 

70|24|Вҽ аларның малларында бер билгеле булган ҿлеш бардыр. 

70|25|Сораучы мохтаҗлар ҿчен вҽ сорамаучы мохтаҗлар ҿчен, ягъни аларга 

малларыннан тиешле ҿлешне бирерлҽр. 

70|26|Дҽхи алар кыямҽт кҿненең булачагын тҽсдыйк кылучылардыр. 

70|27|Дҽхи алар Раббыларының ґҽзабыннан куркучылардыр. 

70|28|Тҽхкыйк Раббыларының ґҽзабыннан курыкмыйча имин тору һич ярамыйдыр. 

70|29|Дҽхи алар гаурҽтлҽрен зинадан саклаучылардыр. 

70|30|Мҽгҽр үзлҽренең хатыннарына һҽм кҽнизҽклҽренҽ якынлык кылырлар, 

ҽлбҽттҽ, алар моның ҿчен шелтҽлҽнмҽслҽр. 

70|31|Берҽү бу күрсҽтелгҽннҽн читкҽ китсҽ, ягъни зина кылса, андый 

кешелҽр Аллаһуның чигеннҽн үткҽн кешелҽрдер. 

70|32|Дҽхи алар алган ҽманҽтлҽренҽ вҽ биргҽн вҽгъдҽлҽренҽ ригая 

кылучылардыр, ягъни хыянҽт итмҽслҽр. 

70|33|Дҽхи алар мҿселманнар арасында бер эштҽ шаһит булсалар шҽһитлек 

эшендҽ таза торырлар. 



70|34|Дҽхи алар намазларын саклап үз вакытында укучылар. 

70|35|Менҽ бу кешелҽр җҽннҽтлҽрдҽ хҿрмҽтлҽнүчелҽр. 

70|36|Имансыз динсезлҽргҽ ни булган – тҿркем-тҿркем булып, 

70|37|уңнан да, сулдан да синең хозурыңа ашыгып килҽлҽр. 

70|38|Ҽллҽ ул имансызлардан һҽрберсе Нҽгыйм җҽннҽтенҽ кертелүне ҿмет 

итҽме? 

70|39|Тҽхкыйк Без кешелҽрне халык кылдык үзлҽре белгҽн нҽрсҽдҽн. Ягъни 

беренче Адҽм балчыктан, калган кешелҽр бер тамчы судан. 

70|40|Мҽшрыйклар вҽ мҽгъриблҽр Раббысы белҽн ант итҽмен, тҽхкыйк Без 

кадирбыз. 

70|41|Бу имансыз, динсез кешелҽрне яхшырак кешелҽргҽ алыштырырга, ягъни 

аларны һҽммҽсен һҽлак итеп, алар урынына итагать итүче яхшы кешелҽрне 

халык кылырга, Без эшебездҽ артка калучы түгелбез, һичбер эштҽ Бездҽн 

алга чыгучы булмас. 

70|42|Син аларны ихтыярларына куй, батыл гамҽллҽренҽ чумсыннар вҽ һич 

файдасыз нҽрсҽлҽр белҽн уйнасыннар, хҽтта вҽгъдҽ ителгҽн кҿннҽренҽ чаклы. 

70|43|Кыямҽт кҿнендҽ каберлҽреннҽн ашыгып чыгарлар, гүя үзлҽренең бер 

сҿекле нҽселлҽренҽ текҽлгҽн кеби чакыручы фҽрештҽ тарафына ашыгып 

барырлар. 

70|44|Куркудан күзлҽре түбҽн тҿшкҽн хҽлдҽ аларны хурлык каплаган булыр, 

бу кҿн аларга вҽгъдҽ ителгҽн кҿндер. 

71|1|Тҽхкыйк Без Нухны кавеменҽ пҽйгамбҽр итеп җибҽрдек, кавемеңне куркыт 

Аллаһуның рҽнҗеткүче каты ґҽзабы килмҽс борын, дип. 

71|2|Нух ҽйтте: "Ий кавемем, тҽхкыйк мин сезгҽ җибҽрелгҽн Аллаһ ґҽзабы 

илҽ ачык куркытучы пҽйгамбҽрмен. 

71|3|Аллаһуга гына гыйбадҽт кылыгыз вҽ Аллаһудан куркыгыз, гҿнаһлардан 

сакланыгыз һҽм дҽ миңа итагать итегез, дип боерамын. 

71|4|Ҽгҽр минем боерыкны кабул итеп тҽүбҽ итсҽгез, ислам динен кабул итеп 

мҿселман булсагыз, Аллаһ гҿнаһларыгызны ярлыкар һҽм сезне яшҽтер 

билгелҽнгҽн ҽҗҽлегезгҽ чаклы. Тҽхкыйк Аллаһ билгелҽгҽн ҽҗҽл ҽгҽр килсҽ 

һич кичектерелмҽс. Ҽгҽр шуны белсҽгез!" 

71|5|Нух ҽйтте: "Ий Раббым, кавемемне ислам диненҽ кичлҽрдҽ дҽ вҽ 

кҿндезлҽрдҽ дҽ чакырдым. 

71|6|Минем чакыруым аларга арттырмады, мҽгҽр хактан, ислам диненнҽн 

качуны гына арттырды. 

71|7|Ий Раббым, һҽркайчан мин аларны Синең ярлыкавыңа гафу итүеңҽ 

чакырсам, минем сүземне ишетмҽс ҿчен бармакларын колакларына тыгалар һҽм 

киемнҽренҽ бҿркҽнделҽр, вҽ, кҿферлектҽ дҽвам иттелҽр һҽм каты 

тҽкҽбберлҽнү илҽ тҽкҽбберлҽнделҽр. 

71|8|Моннан соң мин аларны бик каты кычкырып чакырдым. 

71|9|Соңра исламга чакыруымны ачык игълан кылдым, вҽ яшерен генҽ аулакта 

да ҿндҽп карадым. 

71|10|Һҽм ҽйттем аларга: "Тҽүбҽ итеп Раббыгыздан истигъфар кылыгыз, гафу 

сорагыз, шиксез, Ул гҿнаһларны ярлыкаучы. 

71|11|Вҽ сезгҽ күктҽн яңгырны коеп яудырыр. 

71|12|Вҽ сезгҽ мал белҽн ярдҽм итҽр һҽм балалар биреп куҽтлҽр, дҽхи җимеш 

үстерҽ торган бакчалар һҽм елгалар бирер." Нух аларны күп еллар иманга 

ҿндҽде, алар кабул итмҽделҽр. Шуннан соң Аллаһ аларга яңгырны туктатты, 

елгалары корыды вҽ хатыннары бала тудырмады. 

71|13|"Ни булды сезгҽ, Аллаһуны олугъ дип белмисез вҽ Аның ґҽзабыннан 

курыкмыйсыз. 

71|14|Тҽхкыйк Ул сезне халык (бар) кылды бер хҽлдҽн икенче хҽлгҽ күчереп, 

ягъни башта бер тамчы су, аннары – оешкан кан, аннары – ит кисҽге, аннары 

– кеше сыйфаты итеп. 



71|15|Ҽйҽ күрмисезме ничек халык кылган Аллаһ кат-кат итеп җиде күкне, 

71|16|вҽ ул күклҽрдҽ айны якты итеп, вҽ кояшны яктылык һҽм җылылык бирүче 

ут итеп. 

71|17|Аллаһ сезне җирдҽн үстерде, ягъни Адҽм җирдҽн халык ителде. 

71|18|Соңра сезне шул җиргҽ кайтарыр, вҽ сезне тергезеп җирдҽн чыгарыр. 

71|19|Аллаһ сезнең ҿчен җирне палас кеби йомшак вҽ киң кылды. 

71|20|Ул җирнең олугъ вҽ киң юлларында кҿрмҽклегегез ҿчен." Нух г-мнең бу 

сүзлҽрен дҽ кавеме инкяр иткҽч, Аллаһуга ялварды һҽм дога кылды. 

71|21|Нух ҽйтте: "Ий Раббым тҽхкыйк алар гасый вҽ дошман булдылар, һҽм 

алар малы да вҽ балалары да ярдҽм бирмҽячҽк, һич файданы арттырмаячак 

залим кешегҽ, ягъни үзлҽренең кҽфер хуҗаларына иярделҽр, ул залимнең малы 

вҽ балалары хҽсрҽтне вҽ ґҽзабны гына арттырыр. 

71|22|Вҽ хҽйлҽ мҽкер кылдылар олугъ булган мҽкерне. 

71|23|Вҽ олугълары ҽйттелҽр: "Ҽлбҽттҽ, сынымнарыгызга гыйбадҽт кылуны 

ташламагыз, ҽлбҽттҽ Вҽд, Сүвагъ, Йҽгус, Йҽгук, Нҽсер исемле 

сынымнарыгызны ташламагыз", – дип. "Бу исемнҽр Адҽм илҽ Нух арасында 

булган яхшы кешелҽрнең исемнҽредер. Боларның балалары истҽлек булсын дип 

аталарының һҽйкҽлен ясаганнар, бара-бара аларны зурлауда ифрат китеп 

гыйбадҽт тҽ кыла башлаганнар". 

71|24|Ий Раббым, тҽхкыйк алар күплҽрне хак юлдан адаштырдылар, бу 

залимнҽргҽ арттырма һичнҽрсҽне, мҽгҽр адашуны гына арттыр", – дип. 

71|25|Алар зур хаталары сҽбҽпле туфан суына батырылдылар вҽ утка 

кертелделҽр, алар Аллаһ ґҽзабыннан котылырга үзлҽренҽ ярдҽмче тапмадылар. 

71|26|Нух ҽйтте: "Ий Раббым, җир ҿстендҽ һич калдырма, кҽферлҽрне 

һҽммҽсен һҽлак ит! 

71|27|Ҽгҽр Син аларны җир ҿстендҽ тере калдырсаң, алар Синең бҽндҽлҽреңне 

адаштырырлар һҽм алар яхшы бала тудырмаслар, мҽгҽр явызны вҽ хаклы инкяр 

итүчене генҽ тудырырлар. 

71|28|Ий Раббым, мине ярлыкагыл вҽ мҿэмин булган ата-анамны ярлыкагыл һҽм 

минем ҿемҽ яки кҿймҽмҽ мҿэмин булып кергҽн кешене ярлыка һҽм дҽ барча 

мҿэмин ирлҽрне вҽ мҿэминҽ хатыннарны ярлыка! Залим кҽферлҽргҽ арттырма 

һичнҽрсҽне, мҽгҽр һҽлак булуларын гына арттыр!" 

72|1|Ҽйт: "Миңа вҽхий кылынды, Аллаһудан хҽбҽр бирелде, тҽхкыйк миннҽн 

җеннҽрдҽн бер таифҽ Коръҽнне тыңлады, ул җеннҽр кавемнҽренҽ барып 

сҿйлҽделҽр: "Тҽхкыйк без ґҽҗҽеб Коръҽнне ишеттек! 

72|2|Ул Коръҽн туры юлга күндерҽдер. Без ул Коръҽнгҽ иман китердек, 

ҽлбҽттҽ, Раббыбызга һичкемне тиңдҽш кылмабыз". 

72|3|Тҽхкыйк Раббыбызның олугълыгы бҿек булды, Аның хатыны вҽ баласы һич 

булмады. 

72|4|Тҽхкыйк безнең ахмакларыбыз Аллаһуга үлчҽүсез сүзне ҽйтҽ иделҽр, 

ягъни Аллаһуның баласы бар, дип. 

72|5|Тҽхкыйк без Коръҽн сүзлҽрен ишетмҽс борын уйлый идек, һичбер кеше вҽ 

җен заты Аллаһуга ялган сҿйлҽмҽс, дип. 

72|6|Тҽхкыйк кеше затыннан булган ирлҽр, җен затыннан булган ирлҽргҽ 

сыгына иделҽр, ул кешелҽр шул җеннҽргҽ ахмаклыкны арттырдылар. 

72|7|Тҽхкыйк ул җеннҽр уйладылар сез кҽферлҽр уйлаган кеби, Аллаһ 

һичкемне кубармас, тергезмҽс дип. 

72|8|Коръҽнгҽ иман китереп мҿселман булган җеннҽр янҽ ҽйттелҽр: "Без күк 

тарафына менгҽн идек, күкне кҿчле сакчы фҽрештҽлҽр вҽ атылучы ялкынлы 

йолдызлар белҽн тутырылган таптык. 

72|9|Янҽ без фҽрештҽлҽр сүзен ишетер ҿчен күклҽргҽ менеп урыннарга 

утырадыр идек, бер җен хҽзер менеп тыңласа, үзе ҿчен шайтаннар саклап 

торган ялкынны табар! 



72|10|Без, ҽлбҽттҽ, белмибез йҽ җирдҽге кешелҽргҽ бер зарар касд 

ителмҽде, ҽллҽ Раббылары аларга һидҽятне телҽдеме? 

72|11|Дҽхи бездҽн, ҽлбҽттҽ, яхшылар да бар вҽ бездҽ яхшылардан башка 

явызлар да бар, без, ҽлбҽттҽ, тҿрле юлда булдык. 

72|12|Тҽхкыйк без белдек, ҽлбҽттҽ, Аллаһуны гаҗиз кыла алмабыз, җирдҽ һҽм 

качып та гаҗиз кыла алмабыз. 

72|13|Тҽхкыйк без Коръҽнне ишеткҽч аңа иман китердек, берҽү Раббысына вҽ 

Аның сүзенҽ ышанса, ул кеше кимсетелүдҽн һҽм гакылсызланудан курыкмас. 

72|14|Тҽхкыйк бездҽ мҿселманнар бар һҽм туры юлдан читкҽ чыгып адашканнар 

да бар бездҽ. Коръҽн белҽн гамҽл кылып мҿселман булган кешелҽр туры юлны 

таптылар. 

72|15|Ҽмма Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган кешелҽр – алар 

җҽһҽннҽмгҽ утын булдылар. 

72|16|Ҽгҽр кеше белҽн җен бар да Коръҽн күрсҽткҽн туры юлда булсалар, 

ҽлбҽттҽ, аларның җиренҽ куп су илҽ сугарыр идек. 

72|17|Шул күп яңгырдан хасил булган байлыкта аларны сынамак ҿчен. Берҽү 

Аллаһ вҽгазе булган Коръҽннҽн йҿз чҿерсҽ аның белҽн гамҽл кылудан баш 

тартса, Аллаһ ул кешене кертер каты мҽшҽкатьле ґҽзабка. 

72|18|Тҽхкыйк мҽсҗидлҽр Аллаһуга гыйбадҽт кылу ҿчендер, шулай булгач, 

мҽсҗидлҽрдҽ Аллаһудан башкага гыйбадҽт кылмагыз һҽм кҽферлҽргҽ дога 

кылмагыз, вҽ бидеґҽт гамҽллҽрне эшлҽмҽгез! 

72|19|Тҽхкыйк ул Аллаһ колы Мухҽммҽд г-м аулакта намазга торып, кычкырып 

Коръҽн укыганда, Коръҽн тыңлау ҿчен аның янына килеп җеннҽр бер-берсенең 

ҿстенҽ ҿелҽ яздылар. 

72|20|Ҽйт: "Мин фҽкать Аллаһуга гына гыйбадҽт кыламын, Ул – Аллаһуга 

һичкемне шҽрик-тиңдҽш кылмамын", – дип. 

72|21|Ҽйт: "Мин сезгҽ зарар китерергҽ кадир түгелмен һҽм сезгҽ һидҽят 

бирергҽ дҽ кадир түгелмен". 

72|22|Ҽйт: "Ҽлбҽттҽ, мине Аллаһ хҿкеменнҽн һичкем коткара алмас, ҽгҽр Ул 

миңа зарар телҽсҽ, мин, ҽлбҽттҽ, тапмамын Аллаһудан башка сыгыныр вҽ 

ярдҽм сорар ҿчен бер затны." 

72|23|Мҽгҽр мин сезгҽ Аллаһ хҿкемнҽрен ирештерүче һҽм пҽйгамбҽрлек 

бурычын үтҽүче генҽмен. Берҽү Аллаһуга вҽ Аның расүленҽ гасый булса 

аларга каршы торса, тҽхкыйк ул кешегҽ җҽһҽннҽм уты хҽзерлҽнмештер алар 

анда мҽңге калучылардыр. 

72|24|Хҽтта алар үзлҽренҽ вҽгъдҽ ителгҽн ґҽзабны күрсҽлҽр, тиз белерлҽр 

кемнең ярдҽмчесе зҽгыйфьрҽк вҽ азырак икҽнлеген. 

72|25|Ҽйт: "Белмимен сезгҽ вҽгъдҽ ителгҽн кыямҽт кҿне якындырмы, ҽллҽ 

Раббым ул кыямҽт кҿненҽ озын вакыт билгелҽгҽнме? 

72|26|Ул яшерен эшлҽрне белүчедер вҽ Ул үзенең яшерен эшлҽренҽ һичкемне 

хҽбҽрдар кылмас. 

72|27|Мҽгҽр рҽсүллҽрнең алларыннан вҽ артларыннан сакчы фҽрештҽлҽрен 

йҿртер Иблис зарар бирмҽсен ҿчен. 

72|28|Ул рҽсүллҽр Раббылары йҿклҽгҽн пҽйгамбҽрлек бурычларын 

үтҽгҽнлеклҽрен вҽ шҽригать хҿкемнҽрен кешелҽргҽ ирештергҽннҽрен белсен 

ҿчен алар янына фҽрештҽлҽр билгелҽде, вҽ расүл тирҽсендҽ булган һҽр 

кешенең эшен Аллаһуның белеме ҽйлҽндереп алды, вҽ Ул – Аллаһ вҿҗүдтҽ 

булган һҽрнҽрсҽнең санын белҽдер. 

73|1|Ий киеме илҽ бҿркҽнгҽн пҽйгамбҽр. 

73|2|Гыйбадҽт ҿчен тҿнлҽ уяу тор, мҽгҽр тҿннең беразын йокла, ял ит. 

73|3|Яки тҿннең яртысыннан бераз азырагын да гыйбадҽт ҿчен тор, яки ярты 

тҿнне гыйбадҽт ҿчен уяу тор. 

73|4|Яки ярты тҿннҽн күбрҽк тор, вҽ Коръҽнне тҽртибе белҽн тыңлап торган 

кеше сүзлҽрне дҿрес аңларлык итеп ашыкмыйча укыгыз! 



73|5|Без, ҽлбҽттҽ, авыр сүзне сиңа тиз йҿклҽрбез, ягъни нҽфес сҿймҽгҽн 

шҽригать хҿкемнҽрен. 

73|6|Тҿплҽ торып намаз, Коръҽн уку, ҽлбҽттҽ, нҽфескҽ катырак мҽшҽкатьтер 

вҽ укылышта сүзлҽре дҿресерҽк һҽм күңелгҽ тҽэсирлерҽктер. 

73|7|Ҽлбҽттҽ, кҿндез синең эшлҽрең күптер, эштҽн бушангач тынычланып 

кичлҽрен Аллаһуга гыйбадҽт кыл! 

73|8|Раббыңның исемен зекер ит, Аңа гыйбадҽт кыл һҽм гыйбадҽттҽ дҿнья 

уйларыннан кисел, ныклап киселеп күңелеңне фҽкать Аллаһуга багъла! 

73|9|Ул – Аллаһ мҽшрикъның вҽ мҽгърибнең Раббысы, һич мҽгьбуд юк, мҽгҽр 

Аллаһ үзе генҽдер, Аны барча эшлҽреңдҽ үзеңҽ хуҗа итеп ал! 

73|10|Вҽ аларның хакка каршы сҿйлҽгҽн мҽгънҽсез сүзлҽренҽ чыда, вҽ аларны 

бер тарафка куй күркҽм кую белҽн! 

73|11|Мине вҽ Минем белҽн бергҽ куй, Коръҽнне ялган диюче байларны вҽ 

олугъларны, Мин аларны Үзем хҿкем итҽрмен, вҽ аларга бераз вакыт бир! 

73|12|Тҽхкыйк Безнең кулыбызда җҽһҽннҽм һҽм авыр богаулар бардыр. 

73|13|Дҽхи тамакка утыра торган яман ашамлыклар һҽм рҽнҗеткүче ґҽзаб 

бардыр. 

73|14|Кыямҽт кҿнендҽ җир вҽ таулар селкенер, вҽ таулар җыелып таралган 

кеби булырлар. 

73|15|Тҽхкыйк Без сезгҽ расүл җибҽрдек хакны кабул итүегезгҽ яки кабул 

итмҽвегезгҽ гуаһ кылып, Фиргаунга расүл җибҽргҽнебез кеби. 

73|16|Фиргаун рҽсүлгҽ карышты дошман булды, Без аны каты тотып һҽлак 

иттек. 

73|17|Ий кешелҽр, ахирҽт ґҽзабыннан ничек котылырсыз, кыямҽт кҿненең 

катылыгы гҿнаһсыз сабый балаларның чҽчлҽрен агартыр? 

73|18|Ул кҿннең катылыгыннан кук ярылучы булыр, Аллаһуның вҽгъдҽсе 

утҽлмеш булды. 

73|19|Тҽхкыйк бу Коръҽн һҽммҽ нҽрсҽдҽн хҽбҽр бирүче, җҽннҽт юлын күрсҽтеп 

җҽннҽткҽ чакыручы һҽм җҽһҽннҽм юлын күрсҽтеп аннан тыючыдыр, сездҽн 

телҽгҽн кеше Коръҽн белҽк вҽгазьлҽнеп һҽм гамҽл кылып Раббысының туры 

юлына керер. 

73|20|Тҽхкыйк синең Раббың белҽдер, ҽлбҽттҽ, син тҿннең ҿчтҽн ике 

ҿлешеннҽн аз гына кимрҽк торып гыйбадҽт кыласың, кайвакытта тҿннең 

яртысыны торасың, вҽ кайвакыт ҿчтҽн берен торасың, дҽхи синең белҽн бергҽ 

торып бер таифҽ мҿэминнҽр гыйбадҽт кылырлар. Аллаһ тҿнне һҽм кҿнне белеп 

үлчидер, Аллаһ белҽдер, ҽлбҽттҽ, сез ул тҿннең барча сҽгатьлҽрен дҽ ригая 

кылып бетерҽ алмассыз, сезгҽ җиңелҽйтте ул тҿнне. Тҿнлҽ укыла торган 

намазларда кыйраҽтне үзегезгҽ бик авыр килмҽслек итеп җиңелрҽк сүрҽлҽрне 

укыгыз! Аллаһ белде, сезнең арагызда авыру кешелҽр булыр, вҽ кайберлҽре 

Аллаһуның юмартлыгыннан ҿмет итеп мал, гыйлем кҽсеб итҽр ҿчен сҽфҽрдҽ 

булырлар, вҽ кайберлҽре Аллаһ юлында сугышта булырлар, андый вакытларда 

җиңел сүрҽлҽрне укыгыз, вҽ намазларыгызны укыгыз, вҽ малларыгыздан зҽкят 

бирегез һҽм изге гамҽллҽрне Аллаһуга бурыч итеп бирегез ягъни сҽваблы 

эшлҽрне фҽкать Аллаһ ризалыгы ҿчен эшлҽгез, Аллаһ арттырып үзегезгҽ 

нигъмҽт белҽн кайтарып бирер. Үзегез ҿчен ахирҽткҽ алдан җибҽргҽн 

яхшылыкларыгызны, изге гамҽллҽрегезне Аллаһ хозурында табарсыз, үзегез 

үлгҽннҽн соң васыятегез буенча бирелгҽн садакагызга караганда исҽн 

вакытыгызда биргҽн садакагыз хҽерлерҽк вҽ сҽвабы да олуграк. Аллаһуның 

ярлыкавын һҽрвакыт сорагыз! Шиксез, Аллаһ гҿнаһларны ярлыкаучы вҽ 

рҽхимле. 

74|1|Ий тышкы киеме илҽ бҿркҽнгҽн пҽйгамбҽр! 

74|2|Торгыл, кешелҽрне Аллаһ ґҽзабы белҽн куркыт! Мухҽммҽд г-м җир белҽн 

күк арасында тҽхеткҽ утырган Җҽбраил фҽрештҽне күреп курыкты, тиз генҽ 

ҿенҽ кайтып ятты һҽм Хҽдиҗҽгҽ тышкы киемнҽре белҽн капларга кушты. Шул 



вакыт Җҽбраил ошбу сүрҽнен, аятьлҽрен китерҽ башлады. Бу сүрҽ икенче 

иңгҽн сүрҽдер. 

74|3|Раббыңны зурлап тҽкбир ҽйт. 

74|4|Вҽ киемеңне нҽҗҽсҽттҽн пакь кыл. 

74|5|Аллаһуның ачуына илтҽ торган эшлҽрне ташла. 

74|6|Кешегҽ бернҽрсҽ бирсҽң аннан күбрҽкне ҿмет итеп бирмҽ. 

74|7|Вҽ Раббың ризасы ҿчен кҽферлҽрнең дошманлыгына сабыр ит, чыда! 

74|8|Ҽгҽр кыямҽт ҿчен сур ҿрелсҽ. 

74|9|Менҽ шул кҿн каты кҿндер. 

74|10|Кҽферлҽргҽ җиңеллеге юк авыр кҿндер. 

74|11|Мин халык кылган бер кеше белҽн Мине ялгызымны гына куй. 

74|12|Мин аңа тҿрле-тҿрле күп мал бирдем. 

74|13|Вҽ үзе янында гына тора торган балалар бирдек, ягъни аталары бай 

булгач, балалары сҽүдҽ белҽн китеп йҿрмҽделҽр. 

74|14|Вҽ аңа тормышны никадҽр киң кылу белҽн киң кылдым. 

74|15|Моның соңында да Минем аңа мал арттырмагымны ҿмет итҽдер. 

74|16|Юк инде, Бездҽн яхшылык кҿтмҽсен, тҽхкыйк ул Безнең аятьлҽребезгҽ 

карыша иде. 

74|17|Аны бик мҽшҽкатьле булган ґҽзабка кертермен. Ул Вҽлид исемле бер 

бай мҿшриктер, Мҽккҽ мҿшриклҽре аңа киңҽшкҽ килделҽр һҽм Коръҽн вҽ 

Мухҽммҽд хакында аның фикерен сорадылар. Вҽлид ҽйтте: "Сез Мухҽммҽдне 

дивана дисез, бу сүзегез һич дҿрес түгел, аның гакыллы икҽнлеге тирҽ-якка 

мҽгълүмдер. Сез аны сихерче дисез, аның сихер белҽн шҿгыльлҽнгҽне һич 

заһир булганы юк. Сез аны ялганчы дисез, аның ялган сҿйлҽгҽнен бу кҿнгҽчҽ 

һичкем ишеткҽне юк, һҽм аның сүзлҽре шагыйрь сүзенҽ дҽ охшамый", – дип. 

Мҿшриклҽр: син нинди киңҽш бирҽсең, аңа ни дип ҽйтик, диделҽр. Вҽлид 

аларның сорауларына җавап бире алмыйча уйга калды. 

74|18|Тҽхкыйк ул – Вҽлид Коръҽн һҽм пҽйгамбҽр хакында ничек мҽкерлек 

кылырга дип фикерлҽде, үзенчҽ халыкларга сҿйлҽргҽ ялган сүзлҽр дҽ 

хҽзерлҽде. 

74|19|Вҽлидкҽ лҽгънҽт булсын башы ватылсын – ничек чамалый! 

74|20|Ул һҽлак булсын, халыкны хактан адаштырырга янҽ ничек чамалый! 

74|21|Соңра Коръҽнгҽ каршы ничек мҽкерлек кылырга дип, янҽ уйлап фикерлҽп 

карады. 

74|22|Соңра Коръҽн сүзен ишеткҽндҽ ачуланып йҿзен сытты, маңгаен җыерды. 

74|23|Аннары артына ҽйлҽнде вҽ тҽкҽбберлҽнде. 

74|24|Башка сүз таба алмагач, бу Коръҽн Аллаһ сүзе түгел мҽгҽр ҽүвҽлге 

сихерчелҽрдҽн калган сихер диде. 

74|25|Бу Коръҽн кеше сүзе генҽ, аны Мухҽммҽд ҽүвҽлге сихерчелҽрдҽн 

күчереп алган, диде. 

74|26|Тиздҽн аны сакар тҽмугына салырмын. 

74|27|Сиңа ул сакарның ґҽзабын кем белдерде? 

74|28|Ул сакар үзенҽ салынган нҽрсҽне калдырмас вҽ бетермичҽ куймас. 

74|29|Ул сакар кешелҽрнең тирелҽрен яндырыр. 

74|30|Ул сакарда унтугыз ґҽзаб фҽрештҽлҽре бардыр. "Мҿшриклҽр бу сүзне 

ишеткҽч: "Ґҽзаб фҽрештҽлҽре унтугыз гына булгач без аларга каршы тора 

алырбыз, алар безне ґҽзаб кыла алмаслар", – диделҽр. 

74|31|Ут иялҽрен, ягъни җҽһҽннҽмгҽ ґҽзаб кылучыларны башка заттан 

кылмадык фҽкать фҽрештҽлҽрдҽн кылдык, вҽ аларның саннарын унтугыз дип 

ҽйттек, фҽкать кҽферлҽргҽ фетнҽ булсын ҿчен, вҽ Инҗил, Тҽүрат ҽһеллҽре 

Мухҽммҽд г-мнең хак пҽйгамбҽр икҽнлегенҽ ышансыннар ҿчен. (Чҿнки 

Тҽүратта, Инҗилдҽ дҽ унтугыз дип зекер ителмештер). Вҽ мҿэминнҽр 

иманнарын куҽтлҽсеннҽр ҿчен, вҽ китап ҽһеллҽре һҽм мҿэминнҽр: аларның 

саны унтугыз, дигҽн сүздҽн шиклҽнмҽсеннҽр ҿчен, вҽ күңеллҽрендҽ авыру 



булган монафикълар һҽм кҽферлҽр: "Аллаһуның бу мисалны китерүдҽ максаты 

нҽрсҽ", – дип ҽйтсеннҽр, ягъни бу сүз Аллаһ сүзенҽ охшамый, аны Аллаһ 

ҽйтмҽгҽн, дип фетнҽлҽнсеннҽр ҿчен. Ҽнҽ шулай Аллаһ Аның хак сүзенҽ 

ышанган мҿэминнҽрен туры юлга күндерде. Раббыңның гаскҽрлҽрен Аллаһудан 

башка һичкем белмҽс, ул сакара җҽһҽннҽме һҽм унтугыз фҽрештҽ бушка 

сҿйлҽнмҽде, мҽгҽр кешелҽргҽ вҽгазь ҿчен сҿйлҽнде. 

74|32|Юк, алай гына түгел, ай белҽн ант итҽмен. 

74|33|Вҽ кҿндездҽн соң килҽ торган тҿн белҽн. 

74|34|Һҽм саргаючы таң белҽн ант итҽмен. 

74|35|Тҽхкыйк ул сакар җҽһҽннҽме олугъ бҽлалҽрнең берседер. 

74|36|Ул кешелҽрне куркытучыдыр. 

74|37|Вҽ Сезлҽрдҽн яхшы эшлҽрне эшлҽүдҽ алга -чыгарга телҽгҽн кешелҽргҽ 

һҽм бозык эшлҽр белҽн артта калуны телҽгҽн кешелҽргҽ куркытудыр. Ягъни 

яхшы кешелҽрне дҽ һҽм яман кешелҽрне дҽ куркытыр ҿчен сҿйлҽнҽдер сакар 

җҽһҽннҽме. 

74|38|Аллаһуга итагать итмҽгҽн һҽрбер кеше үзенең кылган гҿнаһы белҽн 

бҽйлҽнгҽндер. 

74|39|Мҽгҽр гамҽл дҽфтҽрлҽре уң кулларыннан бирелгҽн күп сҽваблы 

мҿселманнар бҽйлҽнмҽслҽр. 

74|40|Анар җҽннҽтлҽрдҽ булырлар, җҽһҽннҽмгҽ кергҽн таныш кешелҽрдҽн 

сорашырлар. 

74|41|Аллаһуга итагать итмҽгҽн күп гҿнаһлы кешелҽрдҽн: 

74|42|"Сезне сакар җҽһҽннҽменҽ нҽрсҽ салды, нинди сҽбҽп белҽн анда 

кердегез?" 

74|43|Сакардагы кешелҽр ҽйтерлҽр: "Без намаз укучылардан түгел идек. 

74|44|Дҽхи без фҽкыйрьлҽрне ашатучылардан, аларга садака бирүчелҽрдҽн 

булмадык. 

74|45|Дҽхи хактан качып тҿрле бозык эшлҽргҽ чумган кешелҽргҽ ияреп без дҽ 

бозыклыкка чумадыр идек. 

74|46|Һҽм кыямҽт кҿнен ялганга тотар идек. 

74|47|Бу ҽйтелгҽннҽрне эшлҽдек, хҽтта гомеребез бетеп үлем килгҽнче", – 

дип. 

74|48|Аларга шҽфкатьчелҽрнең шҽфҽгате һич файда бирмҽс. 

74|49|Нҽрсҽ булган аларга, ни сҽбҽпле батылдан хакны аеручы Коръҽннҽн баш 

тарталар? 

74|50|Алар Коръҽннҽн вҽ аның вҽгазьлҽреннҽн һҽм хҿкемнҽреннҽн качалар, 

куркып ҿреккҽн ишҽк кеби. 

74|51|Ул ишҽк арысланнан ҿркеп качар. 

74|52|Бҽлки алардан һҽрбересе телидер Аллаһудан һҽрберсенҽ ачык хат 

бирелмҽкне. Ягъни мҿшриклҽр: "Аллаһ безгҽ һҽрберебезгҽ кҽгазь иңдерсҽ, ул 

кҽгазьгҽ: Мухҽммҽд хак пҽйгамбҽр, Коръҽн Минем китабым, дип язылган 

булса, иман китерер идек", – диделҽр. 

74|53|Юк ҽле, алар тиешсезне сорамасыннар, бҽлки алар ахирҽт ґҽзабыннан 

курыкмыйлар. Ҽгҽр курыксалар иде, ҽлбҽттҽ, иман китереп Коръҽн белҽн 

гамҽл кылыр иделҽр һҽм Коръҽннҽн башка дҽлил сорамас иделҽр. 

74|54|Юк, Коръҽн уенчык түгел, бҽлки ул Коръҽн гакыллы кешелҽр ҿчен 

хакыйкый кҿчле вҽгазьдер. 

74|55|Телҽгҽн кеше ул Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп туры юлга керсен һҽм 

иманлы динле булсын! 

74|56|Юк ул Коръҽн белҽн һҽммҽ кеше вҽгазьлҽнмҽс мҽгҽр Аллаһ телҽгҽн кеше 

генҽ вҽгазьлҽнер. Димҽк Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнеп һҽм гамҽл кылып туры 

юлны табуны Аллаһудан сорарга кирҽк! Ул – Аллаһ Аның ачуыннан вҽ 

ґҽзабыннан сакланырга тиешле булган заттыр һҽм гҿнаһларның ярлыкануын 

Аңардан сорарга тиешле заттыр. 



75|1|Ҽлбҽттҽ, кыямҽт кҿне белҽн ант итҽмен. 

75|2|Һҽм үкенеп үзен шелтҽ кылучы кеше белҽн ант итҽмен. (Кыямҽттҽ һҽр 

кеше үзен шелтҽ кылыр: яхшы булса яхшылыкны ник күбрҽк кылмадым дип, Яман 

булса яманлыкны ник кылдым, дияр). 

75|3|Ҽйҽ Адҽм баласы уйлыймы – үлгҽч аның черегҽн сҿяклҽрен Без җыя 

алмабыз дип? (Күп кеше: "Сҿяге череп беткҽн адҽм ничек терелсен", – 

дилҽр). 

75|4|Ҽйҽ кҿче җитүчелҽрдҽнбез кешенең черегҽн кечкенҽ бармак сҿяклҽрен 

бер-берсенҽ кушарга. 

75|5|Бҽлки адҽм баласы Аллаһ йҿклҽгҽнне куеп килҽчҽк гомереңдҽ нҽфесе 

телҽгҽн бозык эшлҽрне кылып йҿрергҽ телидер 

75|6|Ул кеше: кыямҽт кайчан була ҽле, дип сорыйдыр 

75|7|Һҽркайчан кыямҽтнең куркынычыннан күзлҽр тонып караңгыланса. 

75|8|Ай тотылса. 

75|9|Һҽм кояш илҽ ай бергҽ кушылсалар, кыямҽт булыр. 

75|10|Ул кҿндҽ кеше ҽйтер: "Бу куркынычтан кайда качарга?" 

75|11|Бүген качып котыла торган урын юк. 

75|12|Бу кҿндҽ карарланачак урын фҽкать Раббың хозурындадыр. 

75|13|Ул кҿндҽ кешегҽ хҽбҽр бирелер исҽн чагында кылган эшлҽреннҽн һҽм 

үлгҽндҽ калдырып киткҽн яхшы, яман эшлҽреннҽн. 

75|14|Бҽлки кеше, ҽлбҽттҽ, үзенең зарарына гуаһдыр. 

75|15|Гҽрчҽ фарыз гамҽллҽрне калдырып хҽрам эшлҽрне эшлҽгҽн ҿчен гозерлҽр 

күрсҽтсҽ дҽ. (Ягъни үзе гозерлҽр күрсҽтеп сҿйлҽсҽ дҽ барча ҽгъзалары аның 

зарарына гуаһлык бирерлҽр). 

75|16|Ул Коръҽн аятьлҽрен тҽкърар ҽйтү белҽн телеңне тибрҽтмҽ, Җҽбраил г-

м сиңа укыган аятьлҽрне ашыгып яныңа алыр ҿчен. 

75|17|Тҽхкыйк Безнең ҿстебездҽдер ул Коръҽнне синең күңелендҽ җыймак һҽм 

телендҽ укытмак. 

75|18|Ул Коръҽнне һҽркайчан Җҽбраилдан сиңа укытсак, аның укуыңа ияр! 

75|19|Соңра ул Коръҽнне яхшылап аңлатмак вҽ читеннҽрен чишмҽк Безнең 

ҿстебездҽдер. 

75|20|Юк, алай кирҽкмҽс, дҿньяны ашыгып кҽсеп итҽсез һҽм бик сҿясез. 

75|21|Ҽмма ахирҽтне артка куясыз аның ҿчен ашыкмыйсыз. 

75|22|Кыямҽт кҿнендҽ кайбер йҿзлҽр шатланып агаручыдыр. 

75|23|Ул йҿз Раббысына караучыдыр. 

75|24|Дҽхи кайбер йҿзлҽр кайгыдан сытык вҽ кара булыр. 

75|25|Аның хҽлен күргҽч арка буыннарын сындыручы ґҽзаб килгҽн, дип 

уйларсың. 

75|26|Юк ҽле, аң булыгыз ҽгҽр җан күкрҽкнең югары ягына җитсҽ, 

75|27|шул вакытта моңа хҽзер кем дару, ярдҽм бирер дип ҽйтелсҽ, яки 

фҽрештҽлҽр, бу кешенең җанын рҽхмҽт фҽрештҽлҽре алырмы ҽллҽ ґҽзаб 

фҽрештҽлҽре алырмы дисҽлҽр. 

75|28|Инде бу кеше дҿньядан аерылам, дип уйлар. 

75|29|Дҿньядан китҽ торган бу кешегҽ катылык ҿстенҽ катылык ҿстҽлер, 

ягъни дҿньядан вҽ якыннарыннан аерылу, Аллаһудан курку һҽм җан бирү 

авырлыгы. 

75|30|Бүген бармак Раббың хозурындадыр. 

75|31|Имансыз, динсез кеше Раббысы хозурына баргач, мҽңгегҽ алданганын 

белер, ул ышанырга тиешле нҽрсҽлҽргҽ ышанмады һҽм намаз да укымады. 

75|32|Лҽкин Коръҽнне ялганга тотты һҽм кабул итүдҽн баш тартты. 

75|33|Моның соңында үзенең ҿй җҽмҽгатенҽ тҽкҽбберлҽнеп киерелҽ-киерелҽ 

барды. 

75|34|Ий мондый кеше сиңа ґҽзаб тиеш, ґҽзаб тиеш! 

75|35|Дҽхи сиңа ґҽзаб тиеш, ґҽзаб тиеш! 



75|36|Ҽнҽ адҽм баласы үзенҽ Аллаһудан йҿклҽмҽ йҿклҽтелмҽүне, Аллаһуга 

каршы эшлҽрдҽ ихтыярга куелумы һҽм ахырда җавапсызлыкны телиме? 

75|37|Ул кеше бала ятак урынга коелган мҽнидҽн бер генҽ тамчы нҽрсҽ иде 

түгелме? 

75|38|Моның ашында оешкан кан булды, Аллаһ аны халык кылып кеше сыйфатына 

китерде. 

75|39|Аннан ир һҽм хатын итеп халык кылды. 

75|40|Бу эшлҽрне эшлҽгҽн Аллаһуның үлеклҽрне тергезергҽ кҿче җитмҽсме? 

76|1|Ҽйҽ кешегҽ заманында бер вакыт килеп үтте түгелме, ул вакытта кеше 

телгҽ алына торган нҽрсҽ түгел иде. Адҽм г-м балчыктан халык ителгҽч, 

Мҽккҽ илҽ Таиф арасында берникадҽр вакытлар ятты, һич телдҽ сҿйлҽнмҽде. 

76|2|Тҽхкыйк Без Адом балаларын яраттык, ир илҽ хатынның катнашкан 

мҽнилҽреннҽн, Без аны бҽлалҽндереп сынарбыз, аны ишетүче вҽ күрүче 

кылдык. 

76|3|Тҽхкыйк аңа туры юлның сибешлҽрен күрсҽттек, ул кеше Без биргҽн 

нигъмҽтлҽргҽ йҽ шҿкер итүчедер, йҽ нигъмҽтлҽрне Аллаһ биргҽнлеген инкяр 

итүчедер. 

76|4|Тҽхкыйк Без нигъмҽтлҽргҽ кҿферлек кылучыларга хҽзерлҽдек чылбырларны 

вҽ богауларны һҽм кызган утны. 

76|5|Тҽхкыйк яхшы мҿселманнар тҽмле сулар эчҽрлҽр, ул суның исе һҽм тҽме 

кҽфур (камфора) кебидер. 

76|6|Ул кҽфур чишмҽдер, аннан эчҽрлҽр Аллаһуның итагатьле коллары, вҽ ул 

чишмҽне ничек кирҽк – шулай агызырлар. 

76|7|Алар дҿньяда вакытта Аллаһудан йҿклҽтелгҽн бурычларын үтҽрлҽр, ягъни 

Аллаһ кушкан эшлҽрне эшлҽрлҽр вҽ Ул тыйган эшлҽрдҽн тыелырлар, вҽ алар 

катылыгы һҽркайда таралган кыямҽт кҿненнҽн куркырлар. 

76|8|Дҽхи алар Аллаһ ризасы ҿчен мескеннҽргҽ, ятимнҽргҽ һҽм тоткында 

булган мҿселманнарга аш һҽм садака бирерлҽр. 

76|9|Алар ҽйтерлҽр: "Без сезне фҽкать Аллаһ ризасы ҿчен генҽ ашатабыз, 

без сездҽн ҿмет итмибез каршысына безгҽ бер изгелек итүегезне һҽм дога 

кылыгыз, дип тҽ ҽйтмибез. 

76|10|Чҿнки без Раббыбыздан куркабыз катылыгы белҽн йҿзлҽрне 

чытыкландыручы кыямҽт кҿненнҽн", – дип. 

76|11|Аллаһ аларны ул кҿннең катылыгыннан саклар һҽм аларның йҿзлҽремҽ 

яктылыкны дҽхи шатлыкны салыр. 

76|12|Дҽхи алармы Аллаһ юлында чыдамлы булганнары ҿчен җҽннҽт һҽм ефҽк 

киемнҽр белҽн бүлҽклҽр. 

76|13|Алар җҽннҽттҽ яхшы диваннарга таянучылардыр, анда кояш эсселеген 

һҽм суыкны күрмҽслҽр. 

76|14|Дҽхи аларга агач күлҽгҽсе якын булыр һҽм ул агачларның җимешлҽре 

аларга бик якын ителде. 

76|15|Дҽхи алар тирҽсендҽ йҿртҽлҽр кҿмеш савытларны һҽм бҽллүрдҽн булган 

борынсыз, тоткасыз савытларны. 

76|16|Ул савытлар кҿмешлҽнгҽн бҽллүрдҽндер, җҽннҽт хезмҽтчелҽре ул 

савытлар белҽн эчемлекне кирҽк кадҽр генҽ бирерлҽр. 

76|17|Дҽхи алар тҽмле сулардан эчерелмеш булырлар, ул суның катыштырылган 

тҽме зҽнҗҽбил кебидер. (Зҽнҗҽбил эчемлекне бик хушландыра торган 

нҽрсҽдер.) 

76|18|Ул җҽннҽттҽ бер чишмҽдер, ул чишмҽ сҽлсҽбил, дип аталыр. 

76|19|Дҽхи алар янында һич үзгҽрми торган яшь егетлҽр хезмҽт итеп 

йҿрерлҽр, ҽгҽр күрсҽң, аларны чҽчелгҽн энҗе данҽлҽре дип уйларсың. 

76|20|Ҽгҽр син җҽннҽткҽ карасаң, анда тҿрле күп нигъмҽтлҽрне күрерсең һҽм 

зур байлыкны күрерсең. 



76|21|Аларның ҿслҽрендҽ калып һҽм нечкҽ яшел ефҽк киемнҽрдер, алар кҿмеш 

белҽзеклҽр белҽн зиннҽтлҽнерлҽр, Раббылары аларга пакь, татлы эчемлеклҽр 

эчерер. 

76|22|Тҽхкыйк бу нигъмҽтлҽр сезгҽ изге гамҽллҽрегез ҿчен бүлҽктер һҽм 

барча кҿчегезне сарыф итеп Аллаһ юлында тырышуыгызның хакы ошбу җҽннҽт 

нигъмҽтлҽре белҽн түлҽнде. 

76|23|Тҽхкыйк Без, ий Мухҽммҽд г-м сиңа Коръҽнне аерып ачык аңлатып 

иңдердек. 

76|24|Раббыңның хҿкеменҽ чыда, һҽм кешелҽрнең гҿнаһка чумганнарына вҽ 

хакны инкяр итүче кҽферлҽрне итагать итмҽгел! 

76|25|Раббыңның исемен зекер ит, намаз укытыл иртҽ белҽн һҽм кич белҽн! 

76|26|Дҽхи тҿнлҽ Аллаһуга сҽҗдҽ кылгыл, һҽм тҿнлҽ озын вакыт намаз 

укыгыл! 

76|27|Тҽхкыйк бу Мҽккҽ мҿшриклҽре һҽм башка кҽферлҽр үтеп китҽ торган 

дҿньяны сҿялҽр, вҽ бик каты авыр кыямҽт кҿне ҿчен хҽзерлҽнүне артларына 

куялар. 

76|28|Без аларны халык кылдык, вҽ аларның буыннарын ныгыттык вҽ 

ҽгъзаларын куҽтле кылдык, вҽ ҽгҽр Без телҽсҽк, алыштырырбыз аларның 

охшашлары белҽн, ягъни аларны һҽлак итҽрбез дҽ урыннарына икенче 

кешелҽрне китерербез. 

76|29|Тҽхкыйк бу Коръҽн кешелҽргҽ кирҽк нҽрсҽлҽрне сҿйлҽп белдерүче кҿчле 

вҽгазь, ачык дҽлилдер. Телҽгҽн кеше Коръҽн белҽн гамҽл кылсын да, үзенҽ 

Раббысының җҽннҽтлҽренҽ бара торган туры юлны алсын! 

76|30|Ҽле сез туры юлны кирҽксенгҽн яхшы телҽкне дҽ таба алмассыз, мҽгҽр 

Аллаһ телҽсҽ генҽ табарсыз, тҽхкыйк Аллаһ һҽрнҽрсҽне белүче вҽ гадел 

хҿкем итүче булды. 

76|31|Телҽгҽн кешесене рҽхмҽтенҽ кергезер һҽм Аңа каршылык күрсҽтеп 

үзлҽренҽ золым иткҽн залимнҽргҽ рҽнҗеткүче каты ґҽзабны хҽзерлҽде. 

77|1|Тоташ исҽ торган һҽлак итүче җил белҽн ант итҽмен. 

77|2|Чын искүче җил белҽн. 

77|3|Вҽ яңгырларны, болытларны таратучы җиллҽр белҽн. 

77|4|Вҽ хак белҽн батыл арасын хҽлҽл белҽн хҽрам арасын аеручы Коръҽн 

аятьлҽре белҽн. 

77|5|Вҽ пҽйгамбҽрлҽргҽ вҽхийне салучы фҽрештҽлҽр белҽн ант итҽмен. 

77|6|Ул фҽрештҽлҽр яхшы мҿселманнарның хаталарын каплаганнары хҽлдҽ яки 

батыл эшлҽргҽ, бидеґҽт гамҽллҽргҽ чумган кешелҽрне Аллаһ ґҽзабы илҽ 

куркытканнары хҽлдҽ. 

77|7|Тҽхкыйк вҽгъдҽ ителмеш кыямҽт булачактыр. 

77|8|Ҽгҽр йолдызларның нуры сүнсҽ. 

77|9|Дҽхи күк ярылса. 

77|10|Дҽхи таулар тетелеп очсалар. 

77|11|Вҽ кыямҽт булгач, ҿммҽтлҽренҽ гуаһлык бирү ҿчен пҽйгамбҽрлҽргҽ 

вакыт билгелҽнер, шул билгелҽнгҽн вакытка пҽйгамбҽрлҽр вҽ барча ҿммҽтлҽр 

хҿкемгҽ җыелырлар. 

77|12|Бу хҿкем вакыты кайсы кҿнгҽ кичектерелде. 

77|13|Хак белҽн батыл арасын аера торган кҿнгҽ кичектерелде. 

77|14|Сиңа нҽрсҽ белдерде ул хак белҽн батыл арасын аера торган кҿннең 

нинди кҿн икҽнлеген? 

77|15|Ул кҿн Коръҽнне вҽ пҽйгамбҽрне ялган диючелҽргҽ, яки Коръҽн белҽн 

гамҽл кылмаган кешелҽргҽ хҽсрҽт һҽм һҽлакҽтлек кҿнедер. 

77|16|Ҽүвҽлге кҽферлҽрне Без һҽлак итмҽдекме? 

77|17|Соңра аларга ияртеп соңгы кҽферлҽрне дҽ һҽлак итҽрбез. 

77|18|Коръҽн белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган, яки монафикъ булган 

кешелҽргҽ ҽнҽ шулай җҽза бирҽбез. 



77|19|Хакны ялган диючелҽргҽ кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр! 

77|20|Ҽйҽ сезне халык кылмадыкмы хур булган бер тамчы судан? 

77|21|Ул суны койдык бала ятак урынга, аны анда урнаштырдык. 

77|22|Билгелҽнгҽн туачак вакытына чаклы. 

77|23|Бу эшкҽ Без кадир булдык, ни хуш кадирлҽрдҽнбез. 

77|24|Хакны ялган диючелҽргҽ кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|25|Ҽйҽ Без җирне халык кыйлмадыкмы сезне сындыручы итеп. 

77|26|Исҽн чагыгызда яшҽү ҿчен җир ҿстенҽ сыясыз вҽ үлгҽч – җир астына 

сыясыз. 

77|27|Вҽ ул җир ҿстенҽ бҿек тауларны ясадык, вҽ сезгҽ пакь суны эчердек. 

77|28|Хакны ялган диючелҽргҽ кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|29|Инде барыгыз хакны инкяр итү белҽн үзегез хҽзерлҽгҽн ґҽзабка! 

77|30|Ҿч тҿрле ҿч тармаклы булып күренгҽн җҽһҽннҽм тененең күлҽгҽсенҽ 

карагыз. 

77|31|Ул тҿтен кызулыктан күлҽгҽ була алмый һҽм ялкынлы ґҽзабтан коткара 

алмыйдыр. 

77|32|Тҽхкыйк ул җҽһҽннҽм атар биналар кеби зур очкыннарны. 

77|33|Гүя ул очкын сары дҿя кебидер. 

77|34|Коръҽнне, пҽйгамбҽрне ялган диючелҽргҽ кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ 

җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|35|Бу кыямҽт, үзара һичкем сҿйлҽшми торган кҿндер. 

77|36|Дҽхи кешелҽрнең кылган гҿнаһларына гозер күрсҽтергҽ рҿхсҽт бирелми 

торган кҿндер. 

77|37|Коръҽн сүзлҽренҽ ышанмаган кешелҽргҽ кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ 

җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|38|Бу кыямҽт, хак белҽн батылны аера торган кҿндер, сезне ҽүвҽлгелҽр 

белҽн бергҽ җыярбыз. 

77|39|Ҽгҽр сезнең ґҽзабтан котылырга берҽр хҽйлҽгез булса, хҽйлҽ кылыгыз! 

77|40|Ялганчыларга кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|41|Аллаһудан куркып гҿнаһлардан сакланучылар, җҽннҽттҽ чишмҽ 

буйларында күлҽгҽдҽ рҽхҽтлектҽлҽр. 

77|42|Вҽ үзлҽре телҽгҽн җимешлҽр алдындадыр. 

77|43|Ашагыз, эчегез тҽмлҽп, лҽззҽт белҽн кылган изге гамҽллҽрегез ҿчен! 

77|44|Тҽхкыйк Без Аллаһуга итагать итүче яхшы мҿселманнарга яхшы 

нигъмҽтлҽр бирҽбез. 

77|45|Ялганчыларга кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|46|Ий Коръҽн белҽн гамҽл кылмаучылар, дҿньяда аз гына заман ашап-эчеп 

файдаланып калыгыз, тҽхкыйк сез бозык эш кылучыларсыз. 

77|47|Ялганчыларга кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|48|Ҽгҽр аларга намаз укыгыз диелсҽ һич укымас иделҽр. 

77|49|Коръҽнне, пҽйгамбҽрне ялган диючелҽргҽ һҽм ышанып та Коръҽн белҽн 

гамҽл кылмаучыларга кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ җҽһҽннҽм чокырыдыр. 

77|50|Ул гафил кешелҽр ошбу Коръҽннҽн соң нинди сүзлҽргҽ ышаналар? 

Коръҽнне ташлап нҽрсҽгҽ тотынырлар? 

78|1|Мҽккҽ мҿшриклҽре нҽрсҽдҽн сорашалар? Мухҽммҽд г-м кыямҽт хакында 

сҿйлҽгҽч: "Мухҽммҽд нҽрсҽ сҿйли", – дип бер-берсеннҽн сораштылар". 

78|2|Алар олугъ кыямҽт хҽбҽреннҽн һҽм ахирҽтнең барча хҽленнҽн" хҽбҽр 

бирүче Коръҽннҽн сорашалар. 

78|3|Кыямҽт һҽм Коръҽн хакында дҿньядагы кешелҽр тҿрле фикердҽлҽр. 

78|4|Юк ҽле тыныч кына тормасыннар, кыямҽткҽ һҽм Коръҽнгҽ ышанмауларының 

ахыры кайда барганын тиздҽн белерлҽр. 

78|5|Моның соңында тиздҽн белерлҽр ышанмаулары, кабахҽт эш икҽнлеген! 

78|6|Ҽйҽ җирне аларга торырга яраклы кылмадыммы. 

78|7|Дҽхи селкенмҽсен ҿчен тауларны җиргҽ кадак кылмадыммы. 



78|8|Дҽхи сезне ирле-хатынлы итеп халык кылдык. 

78|9|Дҽхи йокыны тҽннҽрегезгҽ истирахҽт кылдык. 

78|10|Дҽхи тҿнне сезгҽ пҽрдҽ кылдык. 

78|11|Дҽхи кҿндезне тереклегегез ҿчен кҽсеп кылырга якты кылдык. 

78|12|Дҽхи ҿстегездҽ җиде кат мҽхкҽм күклҽрне бина кылдык. 

78|13|Дҽхи бик яктыртучы һҽм җылы бирүче кояшны халык кылдык. 

78|14|Дҽхи болытлардан бере артыннан бере коелучы яңгыр суын иңдердек. 

78|15|Ул су белҽн тҿрле икмҽк орлыкларын вҽ тҿрле үлҽннҽрне. 

78|16|Вҽ агачларны, бер-берсенҽ уралып үскҽн җимеш бакчаларын 

үстермҽклегебез ҿчен. 

78|17|Тҽхкыйк хакны батылдан аера торган кҿн сҽваб вҽ ґҽзаб вҽгъдҽ 

ителгҽн кҿндер. 

78|18|Бер кҿнне сурда ҿрелер дҽ, хисаб ҿчен тҿркем-тҿркем булып килерсез. 

78|19|Күк ачылыр да, анда ишеклҽре булыр. 

78|20|Дҽхи таулар йҿртелерлҽр, тузган тузан кеби булырлар. 

78|21|Тҽхкыйк җҽһҽннҽм үтҽ торган юл булды (Җҽннҽткҽ керҽсе кешелҽр дҽ 

җҽһҽннҽмне күреп үтерлҽр). 

78|22|Ул җҽһҽннҽм хактан качып азганнарга тора торган урын булды. 

78|23|Алар җҽһҽннҽмдҽ күп заманалар торырлар. 

78|24|Алар анда салкын рҽхҽтлекне һҽм яхшы эчемлекне татымаслар. 

78|25|Мҽгҽр кайнар яман суны һҽм җҽһҽннҽм кешелҽренең тҽннҽреннҽн аккан 

сары суны эчҽрлҽр. 

78|26|Бу җҽза аларга гҿнаһларына күрҽ тиешле җҽза итеп бирелде. 

78|27|Тҽхкыйк алар кыямҽттҽ булачак хисабны кҿтми һҽм ышанмый иделҽр. 

78|28|Дҽхи Безнең аятьлҽребезне ныклап ялганга тоталар иде. 

78|29|Вҽ һҽрнҽрсҽне санадык ҿммүл китапта язып. 

78|30|Татыгыз ґҽзабны ґҽзабка мҿстҽхыйк кешелҽр, сезгҽ, ҽлбҽттҽ, ґҽзабтан 

башканы арттырмабыз. 

78|31|Котылу һҽм ҿстенлек, ҽлбҽттҽ, Аллаһудан куркып гҿнаһлардан 

сакланучы тҽкъва мҿэминнҽргҽдер. 

78|32|Дҽхи аларга җимеш бакчалары һҽм йҿземнҽр. 

78|33|Дҽхи аларга яшьтҽш булган яшь кызлар. 

78|34|Дҽхи эчемлеклҽр тутырылган савытлар. 

78|35|Алар анда буш сүзне һҽм ялган сүзне ишетмҽслҽр. 

78|36|Раббыңнан изге гамҽллҽре ҿчен җҽзадыр, мҽңгелеккҽ җитҽргҽ хисаплап 

бирелгҽн бүлҽктер. 

78|37|Ул Раббың җир вҽ күклҽрнең, дҽхи җир илҽ күклҽр арасында булган 

нҽрсҽлҽрнең Раббысыдыр, рҽхмҽтенҽ һҽрнҽрсҽне сыйдыргандыр. Хисаб кҿнендҽ 

кешелҽр бер-берсенҽ дҽшергҽ, бер кирҽк сүзне ҽйтергҽ кадир булмаслар. 

78|38|Хисаб кҿнендҽ Җҽбраил г-м һҽм башка фҽрештҽлҽр сафта тезелеп 

торырлар, сҿйлҽшмҽслҽр, мҽгҽр Аллаһ изен биргҽн яки дҿньяда чакта Аллаһ 

риза булырдай яхшы сүзлҽрне сҿйлҽгҽн кеше генҽ сҿйлҽр. 

78|39|Бу кҿннең булачагы, ҽлбҽттҽ хак, телҽгҽн кеше үзенҽ тҽүбҽ истигъфар 

һҽм итагать белҽн Аллаһуга кайта торган юлны алыр. 

78|40|Тҽхкыйк сезне куркыттык якын һҽм хак булган кыямҽт ґҽзабы белҽн, ул 

кҿндҽ һҽркем үзеннҽн алда җибҽргҽн гамҽл дҽфтҽренҽ карар, Коръҽнне инкяр 

итүче яки аның илҽ гамҽл кылмаучы кҽфер ҽйтер: "Ҽгҽр мин туфрак 

булсамчы", – дип. (Хисаб, хҿкем соңында Аллаһ хайваннарны туфрак итҽр. 

Кҽферлҽр дҽ үзлҽренең туфрак булуларын телҽрлҽр, лҽкин туфрак" була 

алмаслар.) 

79|1|Кҽферлҽрнең җаннарын катылык илҽ суырып алучы фҽрештҽлҽр илҽ, 

79|2|дҽхи мҿэминнҽрнең җаннарын җиңеллек белҽн суырып алучы фҽрештҽлҽр 

илҽ ант итҽмен. 

79|3|Дҽхи җир белҽн кук арасында тизлек белҽн йҿрүче фҽрештҽлҽр илҽ, 



79|4|кҽферлҽрнең җаннарын җҽһҽннҽмгҽ вҽ мҿэминнҽрнең җаннарын җҽннҽткҽ 

алып узышучы фҽрештҽлҽр илҽ, 

79|5|Эшлҽрне тҽдбир кылып йҿрүче фҽрештҽлҽр илҽ ант итҽмен. 

79|6|Беренче сурда җир каты хҽрҽкҽтлҽнер дҽ, җир ҿстендҽ тереклек бетҽр. 

79|7|Вҽ беренче сурга ияртелеп икенче сур булыр да, кешелҽр кабердҽн 

терелеп чыгарлар. 

79|8|Ул кҿндҽ куркудан күңеллҽр урыннарыннан купкан булырлар. 

79|9|Ул күңеллҽрнең, күзлҽре түбҽн тҿшкҽн булыр. 

79|10|Дҿньяда Коръҽнгҽ ышанмаучылар ҽйтҽлҽр: "Ҽйҽ без үлгҽннҽн соң, 

терелеп яңадан ҽүвҽлге хҽлебезгҽ кайтабызмы? 

79|11|Ҽйҽ без черегҽн сҿяк булганнан соң да терелеп кайтырбызмы? 

79|12|Терелүгҽ ышанмыйча мҽсхҽрҽлҽп ҽйттелҽр: "Ҽгҽр яңадан терелү булса, 

бу бик хҽсрҽтле кайтарылу икҽн, аның ҿчен кайгырырга кирҽк", – дип. 

79|13|Аларның терелеп кубарылулары фҽкать бер тавыш белҽн булыр. 

79|14|Шул вакытта ук алар җир ҿстендҽ булырлар. 

79|15|Ий Мухҽммҽд г-м сиңа Муса хҽбҽре килде бит? 

79|16|Мусаның Раббысы аңа нида кылды, Тур тавының итҽгендҽге мүбарҽк Тува 

дигҽн урында. 

79|17|Иманга ҿндҽмҽк ҿчен Фиргаунгҽ баргыл, тҽхкыйк ул азды, бозыклыкны 

күп кылды. 

79|18|Ҽйт аңа: "Ҽйҽ кирҽксенҽсеңме кабих булган кҿфердҽн пакьлҽнүне. 

79|19|Дҽхи сиңа Раббыңны танытуымны телисеңме, ҽгҽр Раббыңны танысаң, 

Аңардан куркырсың да изге гамҽллҽр кылырсың", – дип. 

79|20|Муса Фиргаунгҽ олугъ могҗиза күрсҽтте. (Ягъни таягы аҗдаһа булды 

һҽм кулын култыгыннан чыгарган иде кояш кеби якты булып күренде). 

79|21|Фиргаун Мусаның пҽйгамбҽрлеген һҽм күрсҽткҽн могҗизасын ялганга 

санады һҽм Мусага каршы дошманлык кылды. 

79|22|Соңра Мусадан йҿз чҿереп, борылып китте дҽ телҽгҽн кадҽр бозык 

эшлҽрне кыла торган булды. 

79|23|Һҽм үзенең кавемен вҽ ґҽскҽрсн җыйды вҽ кычкырып нида кылды. 

79|24|Ҽйтте: "Мин сезнең олугъ Раббыгызмын, миннҽн башка сезнең һич 

Илаһҽгез юктыр", – дип. 

79|25|Аллаһ, ул Фиргаунне тотты дҿньяда суга батырып, ахирҽттҽ җҽһҽннҽмгҽ 

салу белҽк. 

79|26|Тҽхкыйк бу вакыйгада гыйбрҽт бардыр Аллаһудан курыккан кешегҽ. 

79|27|Халык кылуда сезнең яратылуыгыз читенрҽкме, ҽллҽ күкне ярату 

читенрҽкме? Ул күкне Аллаһ бина кылды. 

79|28|Ул күкнең бҿеклеген бик югары кылды, ул күкне һич кимчелексез тҿзеп 

тҽмам итте. 

79|29|Ул күкнең кичен караңгы кылды вҽ аның кҿндезен якты кылды. 

79|30|Моның соңында Аллаһ, торырга яраклы итеп җирне түшҽде. 

79|31|Җирнең суын һҽм хайваннар утлый торган үлҽннҽрне чыгарды. 

79|32|Дҽхи тауларны мҽхкҽм сабит кылды. 

79|33|Сезгҽ вҽ сезнең хайваннарыгызга файда ҿчен. 

79|34|Ҽгҽр олугъ җыелыш кҿне кыямҽт килсҽ, 

79|35|ул кҿндҽ кеше дҿньяда кылган яман эшлҽрен искҽрер күз алдына 

китерер. 

79|36|Вҽ күзе күргҽн кешелҽргҽ җҽһҽннҽм күрсҽтелер. 

79|37|Ҽмма берҽү шҽригать чигеннҽн чыгып бозыклык кылса, 

79|38|дҽхи дҿньяга бирелеп ахирҽт гамҽленҽ кимчелек китерсҽ, 

79|39|Шиксез, ул кешегҽ урын җҽһҽннҽмдер. 

79|40|Вҽ ҽмма берҽү Аллаһ алдына басып Аңа җавап бирүдҽн курыкса, вҽ үзен 

нҽфесе телҽгҽн гҿнаһлы эшлҽрдҽн тыйса, 

79|41|ҽлбҽттҽ җҽннҽт аңа урындыр. 



79|42|Кҽферлҽр синнҽн кыямҽт кайчан була, дип сорыйлар. 

79|43|Кыямҽтнең кайчан булачагын ҽйтүдҽ сиңа нинди файда? Ҽйтсҽң дҽ 

фҽкать кҿферлеклҽрен арттырачаклар. 

79|44|Кыямҽт вакытының ахыр чиге Аллаһуга хастыр. 

79|45|Ий Мухҽммҽд г-м, син фҽкать ул кыямҽттҽн курыккан кешене 

куркытучысың. 

79|46|Алар кыямҽтне күргҽндҽ гүя дҿньяда бер дҽ тормаган кеби булырлар, 

мҽгҽр тҿшкҽ хҽтле ярты кҿн яки тҿштҽн соң ярты кҿн торган кеби булырлар. 

80|1|Йҿзен чытты һҽм тҿмсҽлҽнеп борылды. 

80|2|Аңа сукыр ибнү ҿммү Мҽктүм килгҽн вакытта. (Бер- вакыт Мухҽммҽд г-м, 

кураешларның олугълары вҽ байлары илҽ сҿйлҽшеп аларны иманга ҿндҽп 

утырганда ибнү ҿммү Мҽктүм килеп Мухҽммҽд г-мнең мҽшгуль икҽнен белмичҽ, 

йҽ Мухҽммҽд миңа Коръҽн укысаңчы, диде. Мухҽммҽд г-м кураешларның иманга 

килүлҽрен ҿмет итеп утырганлыктан мҽҗлесне бүлҽсе килмичҽ, ибнү ҿммү 

Мҽктүмгҽ йҿзен чытты һҽм аңардан борылды. Соңра Аллаһ ошбу сүрҽне иңдереп 

расүлне шелтҽ кылды. Шуннан соң Мухҽммҽд г-м ибнү ҿммү Мҽктүмне һҽрвакыт 

хҿрмҽтли торган булды.) 

80|3|Сиңа нҽрсҽ белдерде ягъни ул кураешлар илҽ сҿйлҽшүме яки Коръҽн 

ҿйрҽтүме яхшы икҽнен кайдан белдең, шаять ибнү ҿммү Мҽктум синнҽн Коръҽн 

укырга ҿйрҽнеп гҿнаһлардан яки батыл диннҽн пакьлҽнер. 

80|4|Яисҽ Коръҽн белҽн вҽгазълҽнер дҽ, вҽгазь аңа файда бирер. 

80|5|Ҽмма берҽү байлыгына таянып хак динне кирҽксенмҽсҽ һҽм Аллаһуга 

гыйбадҽт кылудан баш тартса, 

80|6|син аңа таба борыласың һҽм сүзенҽ колак саласың. 

80|7|Сиңа нинди зарар бар ул кешенең мҿшриклектҽн һҽм гҿнаһтан 

пакьлҽнмҽвеннҽн? 

80|8|Вҽ ҽмма берҽү ашыгып сиңа килсҽ, 

80|9|Раббысыннан курыккан хҽлдҽ, 

80|10|син аңардан борылып башкалар илҽ мҽшгуль буласың. 

80|11|Юк, алай кирҽкмҽс, тҽхкыйк ул Коръҽн кешегҽ файдалы вҽ зарарлы 

нҽрсҽлҽрнең һҽммҽсен сҿйлидер. 

80|12|Телҽгҽн кеше Коръҽнне аңлап гыйбрҽтлҽнсен, аның белҽн гамҽл кылып 

тҿзҽлсен һҽм туры юлны тапсын! (Димҽк, Коръҽн белҽн вҽгазьлҽнүне, 

Коръҽндҽге Аллаһ хҿкемнҽре белҽн танышуны һҽм аның белҽн гамҽл кылуны 

һичнҽрсҽгҽ алыштырырга ярамый). 

80|13|Ул Коръҽн хҿрмҽтле сҽхифҽлҽрдҽдер. 

80|14|Хҿрияте бик югары, хатадан бик пакь. 

80|15|Язучы фҽрештҽлҽр кулындадыр. 

80|16|Ул фҽрештҽлҽр Аллаһ хозурында хҿрмҽтлелҽр вҽ бик итагатьлелҽр. 

80|17|Лҽгънҽт тҿшкҽн кеше ни гаҗҽп кҿфран нигъмҽттҽ ифрат кылучыдыр, 

ягъни бик каты кҿферлек кыладыр! 

80|18|Аллаһ аны ни нҽрсҽдҽн яратты соң? 

80|19|Мҽни суыннан бит! Кешене яратты да, аның ҽгъзасын, гомерен һҽм 

ризыкларын чиклҽде. 

80|20|Соңра хак юлны табарга мҿмкинлек бирде ягъни гакыл, фикер бирде һҽм 

китап иңдереп, пҽйгамбҽр күндереп туры юлны күрсҽтте. 

80|21|Соңра аны үтерде дҽ кабергҽ куйды, ягъни хайваннар кеби җир ҿстенҽ 

ташламады. 

80|22|Соңра телҽгҽн вакытында тергезеп кубарыр аны. 

80|23|Юк, ҽле алай була торып та, Аллаһ ҽмерлҽрен җиренҽ җиткермҽде. 

80|24|Кеше карасын ашаган ризыгына. 

80|25|Тҽхкыйк Без аңа суны чын кою белҽн койдык. 

80|26|Соңра җирне чын яру илҽ ярдык та, 

80|27|ул җирдҽ иген бҿртеклҽрен үстердек. 



80|28|Йҿземне вҽ җыеп алган коры җимешлҽрне, 

80|29|дҽхи зҽйтүн, хҿрмҽ агачларын үстердек. 

80|30|Дҽхи күп агачлы бакчаларны, 

80|31|дҽхи тҿрле җимешлҽрне вҽ печҽннҽрне үстердек. 

80|32|Күп нҽрсҽлҽр үстердек үзегез һҽм хайваннарыгыз файдалану ҿчен. 

80|33|Һҽркайчан колакны тондыручы каты сур тавышы килсҽ. 

80|34|Ул кҿндҽ кеше качар карендҽшлҽреннҽн. 

80|35|Һҽм анасыннан вҽ атасыннан. 

80|36|Һҽм хатыныннан вҽ балаларыннан качар. 

80|37|Алардан һҽм кеше ҿчен бардыр кыямҽт кҿнендҽ аны мҽшгуль итҽрлек 

каты эшлҽр. 

80|38|Ул кҿндҽ кайбер йҿзлҽр якты, 

80|39|кҿлүче, шатланучыдыр. 

80|40|Вҽ ул кҿндҽ кайбер йҿзлҽрдҽ караңгылык тузан булыр. 

80|41|Ул йҿзлҽрне каралык вҽ караңгылык каплар. 

80|42|Бу кара йҿзле кешелҽр кҿфран нигъмҽт кылучы һҽм Аллаһуга итагать 

итмҽүче кешелҽрдер. 

81|1|Кайчан кояшның нуры китҽрелсҽ, чорналса (караңгылык белҽн). 

81|2|Вҽ йолдызлар җиргҽ коелсалар (метеоритлар). 

81|3|Вҽ таулар урыннарыннан кузгалсалар. 

81|4|Вҽ ун айлык буаз дҿялҽр игътибарсыз калдырылсалар. 

81|5|Вҽ кыр хайваннары бер урынга җыелсалар. 

81|6|Вҽ дҽрьялҽр бер урынга түгелсҽлҽр. 

81|7|Вҽ яхшы кешелҽр яхшыларга һҽм яман кешелҽр яманнарга кушылсалар. 

81|8|Вҽ тере хҽлдҽ күмелгҽн кыз балалар соралсалар. (Җаһилият вакытында 

ґҽрҽблҽр кыз балаларын тҽрбиялҽргҽ авырсынып яки аларны ят кешегҽ кияүгҽ 

биреп җибҽрү хурлык дип, тере хҽлдҽ күмҽлҽр иде.) 

81|9|Ни сҽбҽпле үтерелдең дип, нинди гҿнаһы бар иде, нигҽ үтердегез дип. 

81|10|Вҽ гамҽл дҽфтҽрен хисаб ҿчен таратылса. 

81|11|Вҽ күк урыныннан китҽрелсҽ. 

81|12|Вҽ җҽһҽннҽм каты кыздырылса. 

81|13|Вҽ җҽннҽт якын китерелсҽ. 

81|14|Шул вакытта һҽркем үзенең хҽзерлҽгҽн яхшы, вҽ яман эшлҽрен белер. 

81|15|Ант итҽмен кире кайтучылар белҽн. 

81|16|Вҽ яшерен йҿрүчелҽр илҽ. Ягъни китеп-килеп, күренеп һҽм күренмичҽ 

йҿрүче йолдызлар белҽн ант итҽм. 

81|17|Вҽ тҿн белҽн ант итҽм, һҽркайчан килсҽ ул тҿн. 

81|18|Вҽ таң белҽн ант итҽмен, һҽркайчан ачылса. 

81|19|Шиксез, ул Коръҽн хҿрмҽтле Җҽбраилнең Аллаһудан алып килгҽн 

сүзедер. 

81|20|Ул Җҽбраил олугъ куҽт иясе вҽ хҿрмҽтедер, ґҽреш иясе Аллаһ 

хозурында. 

81|21|Ул Җҽбраилгҽ башка фҽрештҽлҽр итагать итҽлҽр, соңра ул ышанычлы 

хыянҽттҽн пакьдер. 

81|22|Вҽ сезнең юлдашыгыз Мухҽммҽд г-м дивана түгел һҽм үзлегеннҽн сүз 

сҿйлҽүче дҽ түгел. 

81|23|Тҽхкыйк ул Җҽбраилне күрде югары ачык күктҽ. 

81|24|Ул Мухҽммҽд г-м кешелҽргҽ мҽгълүм булмаган ахирҽт хҽллҽреннҽн 

Коръҽн белҽн хҽбҽр бирүдҽ саран түгелдер. 

81|25|Ул Коръҽн Аллаһу хозурыннан таш белҽн сҿрелгҽн шайтан сүзе 

түгелдер. 

81|26|Коръҽнне куеп кая барасыз? Аллаһ китабын ташлап Аллаһ җҽннҽтенҽ 

ничек барасыз? 



81|27|Ул Коръҽн барча галҽм халыкларына вҽгазьдер, кирҽк эшлҽрне ислҽренҽ 

тҿшерүчедер вҽ кешелҽргҽ иманны, динне, һидҽятне һҽм тҽрбияне кҽсеп итҽ 

торган иң туры юлдыр. 

81|28|Сезлҽрдҽн туры юлга күнелергҽ телҽге булган кешелҽргҽ вҽгазь һҽм 

туры юлдыр. 

81|29|Юк туры юлга күнелүне тели алмассыз, мҽгҽр барча галҽмнҽрне тҽрбия 

итүче Аллаһу тҽгалҽ телҽсҽ генҽ. 

82|1|Кайчан күк ярылса. 

82|2|Вҽ йолдызлар чҽчелсҽ. 

82|3|Вҽ дҽрьялҽр агып бергҽ кушылсалар. 

82|4|Вҽ каберлҽр актарылып үлеклҽр терелеп чыксалар. 

82|5|Шул вакытта һҽркем үзеннҽн элек ахирҽткҽ җибҽргҽн һҽм үзеннҽн соң 

калдырган эшлҽрен белер. 

82|6|Ий адҽм баласы, сине нҽрсҽ алдады хҿрмҽтле булган Раббыңның 

нигъмҽтлҽреннҽн ҿлешсез калырга, ягъни җҽннҽткҽ кермичҽ җҽһҽннҽмгҽ 

керергҽ сине нҽрсҽ мҽҗбүр итҽ. 

82|7|Ул – Аллаһ сине хак кылды да, ҽгъзаларыңны тҿзҽтте вҽ һҽр ҽгъзаңны 

үлчҽп тҿзеде. 

82|8|Сине нинди сурҽттҽ кылырга телҽсҽ шул сүрҽттҽ кылды. 

82|9|Юк, алданмагыз, бозык эшне батыл гамҽлне кылмагыз, бҽлки сез 

кыямҽтне һҽм хисапны ялган дисез. 

82|10|Ҽлбҽттҽ, шиксез, сезнең ҿстегездҽ сакчы фҽрештҽлҽр бардыр. 

82|11|Ул фҽрештҽлҽр Аллаһ хозурында хҿрмҽтлелҽр, алар сезнең барча 

гамҽллҽрегезне язучылардыр. 

82|12|Сезнең кылган эшлҽрегезне бик яхшы белүчелҽрдер. 

82|13|Тҽхкыйк иман китереп изге гамҽллҽр кылган кешелҽр, ҽлбҽттҽ, 

җҽннҽттҽ тҿрле нигъмҽтлҽр эчендҽлҽр. 

82|14|Вҽ тҽхкыйк Аллаһуга итагать итмҽгҽн азгыннар, ҽлбҽттҽ, 

җҽһҽннҽмдҽлҽр. 

82|15|Ул азгыннар җҽһҽннҽмгҽ керерлҽр җҽза кҿнендҽ. 

82|16|Вҽ алар җҽһҽннҽмнҽн юк булып китмҽслҽр, һҽмишҽ бар булып ґҽзаб 

кылынырлар. 

82|17|Ул җҽза кҿненең каты куркынычлы икҽнлеген сиңа нҽрсҽ белдерде? 

82|18|Моннан соң ул кҿннең каты куркынычлы икҽнлеген сиңа нҽрсҽ белдерде? 

82|19|Ул кҿндҽ һичкем һичкемгҽ ярдҽм кылырга, файда итҽргҽ кадир булмас, 

һҽркем үз хҽле белҽн мҽшгуль булып кайгыда булыр. Ул кҿндҽ кешелҽр 

ҿстеннҽн эш кылмак, хҿкем йҿртмҽк фҽкать Аллаһуга хас. 

83|1|Киметеп үлчҽүчелҽргҽ үкенеч каты ґҽзабдыр. 

83|2|Алар башка кешелҽрдҽн берҽр нҽрсҽ үлчҽп алсалар үлчҽүне тутырып мул 

үлчҽп алалар. 

83|3|Ҽгҽр башка кешелҽргҽ савыт яки бизмҽн белҽн үлчҽп биргҽндҽ киметеп 

үлчилҽр. 

83|4|Ҽйҽ ул кешелҽр терелеп кубарылачакларын уйламыйлармы. 

83|5|Олугъ кыямҽт кҿнендҽ. 

83|6|Ул кҿндҽ кешелҽр барча галҽмне тҽрбия итүче Аллаһ хозурында хисаб 

ҿчен басып торырлар. 

83|7|Юк, үлчҽүдҽ хыянҽт итмҽгез, тҽхкыйк хыянҽтче гасыйларның гамҽл 

дҽфтҽрлҽре сиҗҗиндҽдер. 

83|8|Нҽрсҽ белдерде сиңа ул сиҗҗиннең хакыйкатен? 

83|9|Аллаһуга итагать итмичҽ гҿнаһка чумган кешелҽрнең гамҽле генҽ 

язылган китаптыр. 

83|10|Хыянҽтче ялганчыларга кыямҽт кҿнендҽ үкенеч вҽ каты ґҽзабдыр. 

83|11|Алар кыямҽт һҽм хисаб кҿнен ялганга тоталар. 



83|12|Ул кҿнне ялганга тотмас, мҽгҽр хактан баш тартып батыл эшлҽрдҽ 

чиктҽн ашкан һҽр күп гҿнаһлы кеше генҽ ялган дияр. 

83|13|Ҽгҽр аларга һҽрнҽрсҽне аңлатучы аятьлҽребез укылса, бу 

ҽүвҽлгелҽрдҽн язылып калган ҽкият, дилҽр. 

83|14|Юк Аллаһуга каршы сҿйлҽп һҽлак булырга ашыкмагыз, бҽлки аларның 

кылган явыз эшлҽре күңеллҽренҽ тузан булып утырган. 

83|15|Юк алданмасыннар, тҽхкыйк алар кыямҽт кҿнеңдҽ Раббыларыннан 

пҽрдҽлҽнмешлҽрдер, ягъни аларга Аллаһуның рҽхмҽте ирешмҽс. 

83|16|Соңра, ҽлбҽттҽ, алар җҽһҽннҽмгҽ керерлҽр. 

83|17|Моның соңында аларга ҽйтелер: "Бу ґҽзаб сез ялганга тоткан 

ґҽзабдыр", – дип. 

83|18|Юк Аллаһуга карышып җҽһҽннҽмгҽ кермҽгез, тҽхкыйк Аллаһуга итагать 

итеп һҽрвакыт яхшылыкны кылган кешелҽрнең гамҽл дҽфтҽрлҽре, ҽлбҽттҽ, 

ґилийҿндҽдер. 

83|19|Сиңа нҽрсҽ белдерде ул ґиллийҿннең нҽрсҽ икҽнлеген? 

83|20|Ул яхшы мҿселманнарның гына яхшылыгы язылган китапдыр. 

83|21|Ул китаплар яныңда Аллаһуның якын фҽрештҽлҽре булырлар, кыямҽт 

кҿнендҽ ул китаплардан хҽбҽр бирер ҿчен. 

83|22|Яманлыкны кылмыйча, фҽкать яхшылыкны кылучы яхшы кешелҽр, ҽлбҽттҽ, 

җҽннҽттҽ тҿрле нигъмҽтлҽр эчендҽлҽр, 

83|23|яхшы урындыкларга утырып шатлык белҽн бер-берсенҽ карарлар. 

83|24|Аларны танырсың, йҿзлҽрендҽ җҽннҽт нигъмҽтлҽреннҽн хасыйл булган 

шатлык яктылыгы булыр. 

83|25|Алар эчерелерлҽр мҿһерлҽнгҽн эчемлеклҽрдҽн. 

83|26|Ул мҿһернең сургучы мускустыр, кызыккан кешелҽр ошбу җҽннҽт 

нигъмҽтлҽренҽ кызыксыннар! 

83|27|Аңарга катнаштырылган нҽрсҽ тҽснимнҽндер. 

83|28|Ул тҽсним җҽннҽттҽ бер чишмҽдер, ул чишмҽдҽн Аллаһуга иң якын 

кешелҽр эчҽрлҽр. (Ҽмма җҽннҽтнең башка кешелҽренҽ катнаштырып кына 

бирелер.) 

83|29|Тҽхкыйк гҿнаһтан, җҽһҽннҽмнҽн курыкмаган имансызлар, иман китереп 

мҿселман булган кешелҽрдҽн кҿлделҽр 

83|30|Ҽгҽр мҿселманнар алар алдыннан үтсҽлҽр, бер-берсенҽ күз кысышып 

мҽсхҽрҽ итҽ иделҽр. 

83|31|Ҽгҽр ҿйлҽренҽ кайтсалар, мҿселманнарны мҽсхҽрҽ иткҽннҽре ҿчен 

киңҽеп шатланып кайтыр иделҽр. 

83|32|Ҽгҽр мҿселманнарны күрсҽлҽр, бу кешелҽр адашканнар, ата-баба юлын 

ташлаганнар, диялҽр иде. 

83|33|Бит ул кҽферлҽр мҿселманнарга сакчы итеп тҽ вҽ гамҽллҽрендҽ язучы 

итеп җибҽрелмҽделҽр. 

83|34|Кыямҽт кҿнендҽ мҿселманнар кҽферлҽрдҽн кҿлҽрлҽр. 

83|35|Яхшы урындыкларга утырып кҽферлҽрнең ґҽзаб кылынганын карарлар. 

83|36|Ҽйҽ кҽферлҽргҽ кылган кабҽхҽт эшлҽре ҿчен җҽза бирелдеме? Ҽлбҽттҽ, 

тиешле – җҽза бирелде. 

84|1|Ҽгҽр күк ярылса. 

84|2|Вҽ ҽгҽр ул җиргҽ Раббысының сүзе ишеттерелсҽ һҽм итагать иттерелсҽ 

ул күккҽ – Аллаһ хҿкеменҽ итагать итү тиешле ителде. 

84|3|Вҽ ҽгҽр җир сузылып тигезлҽнсҽ. 

84|4|Вҽ җир эчендҽге барча нҽрсҽне чыгарып бушанса. 

84|5|Ҽгҽр Раббысының сүзен җиргҽ ишеттерелсҽ – Аллаһ хҿкеменҽ итагать итү 

аңа тиешле ителде. 

84|6|Ий адҽм баласы, тҽхкыйк син Раббыңа юлыгу ҿчен гамҽлеңдҽ, ягъни 

күбрҽк гҿнаһ эшлҽрдҽ тырышу илҽ тырышасың, ягъни синең кылган һҽр эшең 

Аллаһуга күрсҽтер ҿчендер, кыямҽт кҿнендҽ гамҽллҽреңҽ очырарсың. 



84|7|Ҽмма гамҽл дҽфтҽре уң тарафтан бирелгҽн кеше. 

84|8|Тиздҽн ул кеше җиңел хисаб белҽн хисаб ителер. 

84|9|Ул җҽннҽттҽге ҽһеленҽ шатланып барыр. 

84|10|Вҽ ҽмма гамҽл дҽфтҽре арка тарафыннан бирелгҽн кеше, 

84|11|тиздҽн үзенҽ һҽлакҽтлекне чакырыр. 

84|12|Вҽ сҽкар тҽмугына кереп ґҽзаб кылыныр. 

84|13|Тҽхкыйк ул кеше дҿньяда вакытта ҽһле арасында Аллаһудан курыкмау 

сҽбҽпле шат иде. 

84|14|Тҽхкыйк ул үлгҽч терелмҽм вҽ кабердҽн чыкмам, дип уйлады. 

84|15|Лҽкин эш ул уйлаганча түгел, ҽлбҽттҽ, терелеп Аллаһ хҿкеменҽ 

кайтыр, шиксез аның Раббысы аны һҽмишҽ күрүче булды. 

84|16|Күктҽге шҽфҽкъ белҽн ант итҽмен. 

84|17|Дҽхи, тҿн белҽн вҽ тҿнлҽ эшлҽнҽ торган эшлҽр белҽн. 

84|18|Дҽхи тулып түгҽрҽклҽнүче ай белҽн. 

84|19|Ҽлбҽттҽ, бу хҽлдҽн икенче хҽлгҽ күчҽрсез! Ягъни үлҽрсез, аннары 

терелерсез, аннары хҿкем ителеп тиешле җҽзаны алырсыз. 

84|20|Ни булды аларга иман китермилҽр. 

84|21|Ҽгҽр аларга Коръҽн укылса, Аллаһудан куркып сҽҗдҽ кылмаслар, Аллаһ 

ҽмерлҽрен ишеткҽннҽн соң аны үтҽмҽслҽр. 

84|22|Бҽлки имансыз кешелҽр Коръҽнне ялганга тоталар. 

84|23|Аллаһ аларның күңеллҽрендҽ сакланган нҽрсҽне белүчедер. 

84|24|Аларга сҿенеч бир бик каты рҽнҗеткүче ґҽзаб белҽн. 

84|25|Мҽгҽр иман китереп изге гамҽллҽр кылган кешелҽргҽ мҽңге бетмҽс-

тҿкҽнмҽс нигъмҽтлҽрдер. 

85|1|Каланча иясе булган күк белҽн ант итҽмен. 

85|2|Вҽ вҽгъдҽ ителгҽн кыямҽт кҿне белҽн. 

85|3|Вҽ җомга кҿне яки кыямҽткҽ җыелган халык белҽн һҽм ґҽрҽфҽ кҿне яки 

кешелҽрнең кылган эшлҽре белен ант итҽмен. 

85|4|Чокыр иялҽренҽ лҽгънҽт булды һҽм һҽлак булдылар. (Ҽүвҽлге заманда 

патшасы да халыгы да мҿшриклҽр булган бер илдҽ, бер яшь егет иман китереп 

бер карт мҿселманнан ислам динен ҿйрҽнде. Бу хҽбҽр патшага ирешкҽч, 

егетне чакыртып ислам динен ташла дип тҿрлечҽ ґҽзап кылды. Егет патшага 

ҽйтте: "Халыгыңны җыеп алар алдында бу егетнең Раббысы булган Аллаһ исеме 

белҽн атамын, дип үземнең җҽям һҽм угым белҽн атсагыз гына үтерҽ 

алырсыз", – дип. Патша шулай эшлҽде, ук егетнең башына тиеп шаһит булды. 

Җыелган кешелҽр, бу егетнең Раббысы Аллаһуга иман китердек, ислам динен 

кабул иттек, дип кычкырдылар. Патшаның бик каты ачуы килеп, гаскҽреннҽн 

канау казытып, ул канауга утын тутыртып ут яктырды, ут кызгач ислам 

диненнҽн кире чыкмаган кешелҽрне берҽм-берҽм утта яндырдылар. Шулай итеп 

мҿселманнар ислам дине ҿчен бар да шаһит булдылар. Соңра Аллаһуның ҽмере 

илҽ ут канаудан чыгып патшаны һҽм гаскҽрлҽрен яндырып һҽлак итте, җаннары 

җҽһҽннҽмгҽ китте.) 

85|5|Канау казып ул канауны ут белҽн тутыручы кҽферлҽргҽ Аллаһуның 

лҽгънҽте булды. 

85|6|Кҽфер гаскҽре мҿселманнарны утта яндырганда, патша үзенең якыннары 

илҽ тамаша кылып карап утыралар иде. 

85|7|Алар мҿэминнҽрне утта яндырып ґҽзаб кылуларына гуаһлардыр. 

85|8|Ул кҽферлҽр мҿселманнарны утта яндырырлык ґҽеп тапмадылар, мҽгҽр 

кодрҽт иясе вҽ мактаулы булган Аллаһуга иман китергҽннҽре ҿчен генҽ 

аларны утта яндырып ґҽзаб кылдылар. 

85|9|Ник ышанмаска Аллаһуга, бит җир вҽ күклҽрнең патшалыгы Аның 

кулындадыр, вҽ Ул – Аллаһ һҽрнҽрсҽне күрүче вҽ белүчедер. 

85|10|Тҽхкыйк ґҽепсез мҿэмин ирлҽрне вҽ мҿэминҽ хатыннарны хаксыз 

рҽнҗетүчелҽр аларны нинди ґҽзаб белҽн булса да ґҽзаб кылучылар, соңра 



тҽүбҽ итеп рҽнҗеткҽн кешелҽрнең ризалыгын алмасалар, аларгадыр җҽһҽннҽм 

ґҽзабы һҽм каты яндыргучы ут ґҽзабы. 

85|11|Тҽхкыйк иман китереп яхшы эшлҽрне эшлҽп изге гамҽллҽрне кылган 

кешелҽргҽ, асларыннан елгалар ага торган җҽннҽтлҽр, бу исҽ олугъ изге 

телҽккҽ ирешүдер. 

85|12|Шиксез, синең Раббыңның ґҽзаб белҽн тотмагы, ҽлбҽттҽ, бик каты вҽ 

бик куркынычлы. 

85|13|Тҽхкыйк Ул – Аллаһ башлап халык кылыр һҽм үлгҽч тергезеп яңадан 

кайтарыр. 

85|14|Вҽ Ул тҽүбҽ итеп тҿзҽлүчелҽрне ярлыкаучы һҽм изге гамҽл кылучыларны 

сҿюче. 

85|15|Ул – Аллаһ олугъ булган ґҽреш иясе. 

85|16|Телҽгҽн эшене һич кичекмичҽ кылучы. 

85|17|Тҽхкыйк килер сиңа пҽйгамбҽрлҽргҽ каршы торган кҽфер ґҽскҽрлҽренең 

хҽбҽре. 

85|18|Фиргаун гаскҽренең һҽм Сҽмуд кавеме гаскҽренең хҽбҽре, алар бар да 

Аллаһ тарафыннан һҽлак ителделҽр. 

85|19|Бҽлки имансызлар Коръҽнгҽ һҽм пҽйгамбҽргҽ ышанмауларында 

сабитлардыр, үлгҽнче иман китермҽслҽр. 

85|20|Бит Аллаһ аларның артларыннан тҿшүче, һич котыла алмаслар. 

85|21|Ҽлбҽттҽ, ул Аллаһудан иңдерелгҽн китап – олугъ дҽрҽҗҽле вҽ хҿрмҽтле 

Коръҽндер. 

85|22|Ул Лҽүхүл Мҽхфуздҽ язылмыштыр. 

86|1|Күк белҽн һҽм Тарыйк белҽн ант итҽм. 

86|2|Ул Тарыйкның нинди икҽнен сиңа нҽрсҽ белдерде? 

86|3|Ул Тарыйк раушҽн ялтыраучы йолдыздыр. 

86|4|Юктыр һичбер кеше, мҽгҽр һҽрбер кеше янында аның барча эшен язучы 

фҽрештҽ бардыр. 

86|5|Адҽм баласы үзенҽ карасын нҽрсҽдҽн халык кылынды? 

86|6|Халык кылынды ятакка коелган судан. 

86|7|Ул су чыгадыр ирнең арка сҿяклҽре арасыннан вҽ хатынның күкрҽк 

сҿяклҽре арасыннан. 

86|8|Ул – Аллаһ үлгҽн кешене тергезергҽ, ҽлбҽттҽ, кадирдер. 

86|9|Яшерен эшлҽр ачылган кҿндҽ, 

86|10|кешенең Аллаһ ґҽзабыннан качарга куҽте булмас һҽм ярдҽмчесе дҽ 

булмас. 

86|11|Яңгыр иясе булган күк илҽ. 

86|12|Вҽ үлҽннҽр иясе булган җир белҽн ант итҽм. 

86|13|Тҽхкыйк ул Коръҽн сүзе хакны батылдан аеручы хак сүздер. 

86|14|Ул – Коръҽн уен вҽ батыл сүз түгелдер. 

86|15|Тҽхкыйк ул кҽферлҽр Коръҽн сүзлҽрен юкка чыгарырга хҽйлҽ тҿзилҽр. 

86|16|Вҽ аларны ґҽзаб кылу ҿчен Мин чын хҽйлҽ тҿзимен. 

86|17|Кҽферлҽргҽ вакыт бир, азганлыкларында йҿрсеннҽр аларга бик аз гына 

вакыт бит! 

87|1|Барча кимчелеклҽрдҽн пакь булган Раббыңның исеме илҽ тҽсбихлҽр 

ҽйткел, намаз укыгыл. 

87|2|Ул – Аллаһ барча вҿҗудне халык кылды, һҽр нҽрсҽне кагыйдҽгҽ муафыйк 

тҿзеп тҽмам итте. 

87|3|Вҽ Ул һҽрнҽрсҽгҽ тҽкъдир тҿзеде вҽ һҽрнҽрсҽне юлга салды. 

87|4|Вҽ Ул хайваннар ҿчен үлҽннҽр үстерде. 

87|5|Ул үлҽннҽрне кҿзге кҿннҽрдҽ кипкҽн сары кау кылды. 

87|6|Тиздҽн укырбыз сиңа Коръҽн аятьлҽрен һҽм син онытмассың. 

87|7|Мҽгҽр Аллаһ телҽгҽнне генҽ онытырсың, ҽлбҽттҽ, Ул яшерен эшлҽнгҽн 

эшлҽрне дҽ һҽм ҽшкҽрҽ эшлҽнгҽн эшлҽрне дҽ белҽдер. 



87|8|Вҽ Без сине җиңеллеккҽ мүйҽссҽр кылырбыз, ягъни җҽннҽтнең мҽңгелек 

җиңел тормышына алып бара торган шҽригать хҿкемнҽрен сиңа бирербез. 

87|9|Кешелҽрне Коръҽн белҽн вҽгҽзьлҽ, ҽгҽр аларга вҽгазь файда бирҽ 

торган булса. 

87|10|Аллаһудан курыккан кеше тиз вҽгазьлҽнер һҽм ишеткҽн белҽн гамҽл 

кылыр. 

87|11|Вҽ Коръҽн вҽгазеннҽн качар һич кабул итмҽс, бик явыз яман кеше. 

87|12|Ул явыз кеше олугъ җҽһҽннҽмгҽ керер. 

87|13|Соңра ул җҽһҽннҽмдҽ үлмҽс, үлсҽ ґҽзабтан котылыр иде һҽм файда күрҽ 

торган тере булу белҽн тере булмас. 

87|14|Мҿшриклектҽн вҽ монафикълыктан, рия вҽ бидеґҽт гамҽллҽрдҽн, фҽхеш 

вҽ хҽрам эшлҽрдҽн үзен пакьлҽгҽн һҽм сакланган кеше, тҽхкыйк ґҽзабтан 

котылып ҿстенлек тапты. 

87|15|Вҽ ул кеше Раббысын зекер итеп намаз укыды. 

87|16|Ий кешелҽр бҽлки сез дҿнья тереклеген ихтыяр кыласыз, барча 

кҿчегезне дҿнья ҿчен генҽ сарыф итҽсез. 

87|17|Бит ахирҽт дҿньядан яхшырактыр һҽм мҽңгелектер. 

87|18|Тҽхкыйк бу сүзлҽр ҽүвҽлге пҽйгамбҽрлҽрнең сҽхифҽлҽрендҽ зекер 

ителгҽндер. 

87|19|Ул сҽхифҽлҽр Ибраһим вҽ Муса г-м сҽхифҽлҽредер. 

88|1|Тҽхкыйк сиңа катылыгы белҽн һҽрнҽрсҽне каплаган, кыямҽт кҿненең 

хҽбҽре килде. 

88|2|Ул кҿндҽ йҿзлҽр түбҽн вҽ хурдыр. 

88|3|Алар бик тҽ михнҽтлҽнеп эшлҽүчелҽрдер. 

88|4|Кайнар утка кереп ґҽзабланырлар. 

88|5|Ниһаять кайнар чишмҽдҽн сугарылырлар. 

88|6|Аларга азык юк, мҽгҽр тигҽнҽккҽ охшаган озын вҽ чҽнечкеле үлҽн генҽ 

булыр. 

88|7|Ул үлҽн симертмҽс һҽм ачлыкны да китҽрмҽс. 

88|8|Ул кҿндҽ кешелҽр нигъмҽтлҽнделҽр, шатландылар. 

88|9|Үзенең дҿньяда кылган эшлҽренҽ разыйдыр. 

88|10|Дҽрҽҗҽсе бҿек җҽннҽттҽ. 

88|11|Анда буш һҽм яман сүзне һич ишетмҽслҽр. 

88|12|Ул җҽннҽтлҽрдҽ ага торган татлы чишмҽлҽр бардыр. 

88|13|Анда бик яхшы күтҽренке урындыклар, диваннар бардыр. 

88|14|Вҽ анда алларына кҽсҽлҽр куелгандыр. 

88|15|Вҽ тезеп куйган күпертелгҽн ястыклар бардыр. 

88|16|Вҽ җҽелгҽн паласлар бардыр. 

88|17|Ҽйҽ, кешелҽр дҿялҽргҽ карамыйлармы, ничек халык кылынганнар-

яратылганнар? 

88|18|Вҽ күккҽ карамыйлармы – ничек күтҽрелгҽн? 

88|19|Вҽ тауларга карамыйлармы – ничек беркетелгҽн ул таулар? 

88|20|Вҽ җиргҽ карамыйлармы – ничек палас кеби түшҽлгҽн? 

88|21|Кешелҽрне Коръҽн белҽн вҽгазь кыл, гафлҽттҽн уят, ҽлбҽттҽ, син 

фҽкать Аллаһ хҿкемнҽрен сҿйлҽп ирештерүче генҽсең. 

88|22|Син аларга ирекле түгелсең һҽм аларның телҽклҽренҽ дҽ хуҗа 

түгелсең. 

88|23|Мҽгҽр берҽү синнҽн артка борылса һҽм Коръҽнне инкяр кылса. 

88|24|Ул кешене Аллаһ олугъ ґҽзаб белҽн ґҽзаб кылыр. 

88|25|Тҽхкыйк Безнең хозурыбызгадыр аларның кайтмаклары. 

88|26|Соңра аларның кылган эшлҽренең хисабы, ҽлбҽттҽ, Безгҽ тиешледер. 

89|1|Таң белҽн. 

89|2|Вҽ ун тҿн белҽн ант итҽм, ун тҿннҽн мырад зҽл хиҗҗҽ аеның ҽүвҽлге ун 

тҿннҽредер, яки рамадан аеның ахыргы ун тҿннҽредер. 



89|3|Корбан кҿне һам ґҽрҽфа кҿне белҽн яки мҽхлук һҽм халык белҽн ант 

итҽмен. 

89|4|Вҽ тҿн белҽн ант итҽм, һҽркайчан ул тҿн үтеп китсҽ. 

89|5|Бу зекер ителгҽн нҽрсҽлҽрдҽ гакыл иялҽре ҿчен чын ант бар түгелме? 

89|6|Ҽйҽ күрмисеңме Раббың Гад кавемен ни кылды, ягъни һҽлак кылмадымы? 

89|7|Гад кавеменең бабалары озын баганалар кеби озын вҽ куҽтле кавем 

иделҽр. 

89|8|Алар кеби эре кешелҽр шҽһҽрлҽрдҽ халык ителмҽделҽр, шулай булса да 

Аллаһ ґҽзабына каршы тора алмадылар – һҽммҽсе һҽлак булдылар. 

89|9|Вҽ Сҽмуд кавемен ни кылды, алар вади дигҽн җирдҽ ташны кисеп бҿек 

ҿйлҽр бина кылдылар. 

89|10|Вҽ Фиргаунгҽ ни кылды, кадаклар иясе ул Фиргаун, ягъни хатыны 

Асияне Аллаһуга иман китергҽн ҿчен кадаклар белҽн ґҽзаблап үтерде. 

89|11|Ул Гад, Сҽмуд вҽ Фиргаун шҽһҽрлҽрдҽ алар явызлыкны күп кылдылар. 

89|12|Вҽ, фҽсҽд золым эшлҽрне күп эшлҽделҽр. 

89|13|Раббың аларга койды ґҽзаб камчысын. 

89|14|Тҽхкыйк синең Раббың фҽсҽд кылучы залимнҽрне күзҽтүче һҽм аларны 

тотучыдыр. 

89|15|Ҽмма адҽм баласы Раббысы аны дҿнья байлыгы илҽ мүбтҽлҽ кылса һҽм 

дҿнья эшлҽрендҽ кешелҽр арасында хҿрмҽтле итсҽ, ул мине Аллаһ хҿрмҽтлҽде, 

дип, дҿнья байлыгы белҽн генҽ үзен Аллаһуның дусты саныйдыр. 

89|16|Вҽ ҽмма Раббысы аның ризыгың кылып, ярлылык белҽн мүбтҽлҽ итсҽ, ул 

Раббым мине хур итте, диядер. 

89|17|Юк кешенең Аллаһ каршында хҿрмҽте дҿнья байлыгы белҽн түгел, бҽлки 

чын иман, хак дин һҽм изге гамҽллҽр белҽндер. Хур булуы да ярлылык белҽн 

түгел, бҽлки имансыз, динсез булу белҽн һҽм нҽфескҽ ияреп азгынлык кылу 

белҽндер. Бҽлки сез ятимнҽрне хҿрмҽтлҽмисез. 

89|18|Бай булсагыз фҽкыйрьлҽрне ашатырга, аларга мал бирергҽ кызыкмыйсыз 

һҽм башкаларны да кызыктырмыйсыз. 

89|19|Һҽм мирас малын, ягъни үлгҽн кешедҽн калган мал – тол хатын вҽ 

ятимнҽр хакыдыр, сез шул малның хҽрам икҽнен тикшермҽстҽн ашый бирҽсез. 

89|20|Вҽ дҿнья малын бик нык сҿю белҽн сҿясез. 

89|21|Юк, шҽригатьне бозмагыз, мирас малын ашамагыз, ҽгҽр җир каты тетрҽү 

белҽн тетрҽсҽ. 

89|22|Вҽ Раббыңның ҽмере килсҽ, вҽ фҽрештҽлҽр саф-саф булып килеп 

бассалар. 

89|23|Вҽ ул кҿндҽ җҽһҽннҽм китерелсҽ, менҽ шул кҿндҽ адҽм баласының исенҽ 

тҿшер, алданганын белер, вҽгазьлҽнергҽ бик телҽр, лҽкин эш узган булыр, 

кайда инде аңа хҽзер искҽрү, уяну файда бирсен? 

89|24|Эш узганнан соң адҽм баласы ҽйтер: "Ҽй миңа үкенеч кҽшки дҿньяда 

чагымда дини гыйлем ҿйрҽнеп ахирҽтем ҿчен изге гамҽллҽр кылган булсамчы", 

– дип. 

89|25|Ул кҿндҽ Аллаһуның ґҽзабы илҽ һичкем ґҽзаб кыла алмас, мҽгҽр Аллаһ 

ҽмере белҽн ґҽзаб фҽрештҽлҽре ґҽзаб кылырлар. 

89|26|Дҽхи чылбыр богаулар белҽн һичкем бҽйлҽмҽс, мҽгҽр Аллаһ ҽмере белҽн 

бҽйлҽрлҽр. 

89|27|Тик Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать итеп гҿнаһлардан сакланучы вҽ изге 

гамҽллҽр генҽ кылучы изге нҽфес яхшы мҿселманның рухына: 

89|28|"Синең дҿньяда ҿлешең бетте һҽм бурычың үтҽлде инде, Аллаһудан 

разый булганың хҽлдҽ һҽм Аллаһ синнҽн разый булган хҽлдҽ Раббыңа кайткыл! 

89|29|Минем изге бҽндҽлҽрем арасына кергел. 

89|30|Һҽм Минем җҽннҽтемҽ мҽңгегҽ кергел!" – диелер 

90|1|Бу шҽһҽр, ягъни Мҽккҽ белҽн ант итҽмен. 



90|2|Вҽ син, ий Мухҽммҽд г-м, ошбу Мҽккҽ шҽһҽрен кҽферлҽрдҽн сугышып 

алырга хҽлҽлсең. 

90|3|Вҽ Адҽм г-м илҽ вҽ аның балалары илҽ ант итҽмен. 

90|4|Тҽхкыйк Без кешене михнҽттҽ мҽшҽкатьтҽ халык кылдык. 

90|5|Ҽйҽ ул михнҽт белҽн изелгҽн загыйфь кеше уйлыйдырмы аңа һичбер 

затның кҿче җитмҽс дип? 

90|6|Ул Аллаһ дошманы – кҽфер ҽйтҽдер: "Мухҽммҽдне һҽлак итмҽк вҽ Ислам 

динен бетермҽк ҿчен кешелҽр яллап күп мал бетердем", – дип. 

90|7|Ҽйҽ ул дошман уйлыймы аны һичбер зат күрми, дип, ягъни Аллаһ биргҽн 

малны пҽйгамбҽр вҽ Ислам зарарына сарыф иткҽнен Аллаһ күрми, дип уйлыймы? 

90|8|Ҽйҽ Без ул кешегҽ икс күз бирмҽдекме? 

90|9|Дҽхи аны телле вҽ ике иренле кылмадыкмы? 

90|10|Дҽхи кешене ике юлның берсенҽ: йҽ һидҽяткҽ йҽ азгынлыкка күндердек 

түгелме? 

90|11|Ул бҿек таулардан үтмҽде. 

90|12|Ул бҿек таулар юлын сиңа нҽрсҽ белдерде? 

90|13|Ул юл – кол азат итмҽктер. 

90|14|Яки ачлык кҿннҽрендҽ аш бирмҽктер, 

90|15|якын кардҽш булган ятимгҽ. 

90|16|Яки гаять тҽ фҽкыйрь булган мескенгҽ аш бирмҽктер. 

90|17|Янҽ хҽерле эш: чын мҿэмин булып мҿэминнҽрне сабырлы, чыдамлы 

булырга һҽм үзара мҽрхҽмҽтле, шҽфкатьле булырга ҿндҽүче киңҽш бирүче 

булудыр. 

90|18|Бу сыйфатта булган кешелҽр уң тараф кешелҽре, ягъни җҽннҽт 

кешелҽредер. 

90|19|Ҽмма Безнең аятьлҽребезгҽ ышанмаган кешелҽр – сул тараф кешелҽре, 

ягъни җҽһҽннҽм ҽһеллҽредер. 

90|20|Аларга ишеклҽре беркетелгҽн ут ґҽзабыдыр. 

91|1|Кояш белҽн вҽ аның нуры белҽн ант итҽм. 

91|2|Вҽ ай белҽн, ҽгҽр ул кояшка иярсҽ. 

91|3|Вҽ кҿндез белҽн, ҽгҽр ул караңгылыкны капласа. 

91|4|Вҽ тҿн белҽн, ҽгҽр яктылыкны капласа. 

91|5|Вҽ күк һҽм аны бина итүче Аллаһ белҽн ант итҽм. 

91|6|Вҽ җир һҽм аны түшҽүче Аллаһ белҽн ант итҽм. 

91|7|Вҽ нҽфес белҽн һҽм нҽфесне үз файдасына яраклы иткҽн Аллаһ белҽн ант 

итҽм. 

91|8|Ҿйрҽтте Аллаһ ул нҽфескҽ явызлыкны һҽм ҿйрҽтте тҽкъвалекне, 

яхшылыкны. 

91|9|Тҽхкыйк коткарды нҽфесен гҿнаһтан, аны пакьлаган кеше. 

91|10|Тҽхкыйк Аллаһуның нигъмҽтлҽреннҽн мҽхрүм булды, җаһиллек белҽн 

нҽфесен гҿнаһка чумырган кеше. 

91|11|Сҽмуд кавеме пҽйгамбҽрлҽрне ялганга тотты, нҽфеслҽренең чиктҽн 

чыгуы сҽбҽпле. 

91|12|Дҿяне үтерергҽ ашыктылар Сҽмуд кавеменең явызлары. 

91|13|Аларга Аллаһуның расүле Салих г-м: "Аллаһ дҿясенҽ зарар тидерүдҽн 

һҽм дҿянең ҿлеше булган суны алудан сакланыгыз", – диде. 

91|14|Алар исҽ Салихны ялганга тоттылар һҽм дҿяне бугазладылар, Раббылары 

аларны ґҽзаб белҽн каплады, үзлҽренең гҿнаһлары сҽбҽпле аларга ґҽзабны 

һҽммҽсенҽ тигез бирде. 

91|15|Аллаһ аларны ґҽзаб кылганы ҿчен ахырда һичкемнҽн курыкмый. 

92|1|Тҿн белҽн ант итҽм, һҽркайчан караңгылыгы белҽн капласа. 

92|2|Вҽ кҿндез белҽн ант итҽм, һҽркайчан яктырса. 

92|3|Вҽ ирне һҽм хатынны халык кылган Аллаһ белҽн ант итҽм. 

92|4|Тҽхкыйк сезнең эшлҽрегез вҽ гамҽллҽрегез, тҿрлечҽ-тҿрлечҽдер. 



92|5|Ҽмма бер кеше Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга садакалар бирсҽ һҽм 

Аллаһудан куркып гҿнаһлардан сакланса. 

92|6|Һҽм Аллаһуның берлеген, Исламның хаклыгын вҽ Коръҽннең һҽм 

пҽйгамбҽрнең хаклыгын тҽсъдыйк кылса. 

92|7|Аңа җиңеллек вҽ рҽхҽтлек урыны булган җҽннҽткҽ алып керүче 

гамҽллҽрне мүйҽссҽр кылырбыз. 

92|8|Вҽ ҽмма бер кеше саранлык кылса, вҽ үзен Аллаһуга вҽ ахирҽт 

нигъмҽтлҽренҽ мохтаҗсыз санаса, кирҽксенмҽсҽ. 

92|9|Вҽ Аллаһуның берлеген һҽм Коръҽннең вҽ пҽйгамбҽрнең хаклыгын инкяр 

кылса. 

92|10|Бик тиз Без аңа авырлык вҽ ґҽзаб урыны булган җҽһҽннҽмгҽ алып керҽ 

торган бозык эшлҽрне, батыл гамҽллҽрне мүйҽссҽр кылырбыз. 

92|11|Җҽһҽннҽмгҽ егылып һҽлак булганда аңа малы файда бирмҽс. 

92|12|Тҽхкыйк Безгҽ туры юлны бҽян кылмак тиешледер. 

92|13|Ҽлбҽттҽ, дҿнья һҽм ахирҽт байлыгы фҽкать Безнекедер. Шулай булгач, 

икесен дҽ Аллаһудан сорарга тиешле. 

92|14|Ий кешелҽр, Мин сезне куркыттым ялкынланган ут белҽн. 

92|15|Ул утка кермҽс мҽгҽр бҽхетсез явыз кеше генҽ керер. 

92|16|Ул явыз, Коръҽнне вҽ пҽйгамбҽрне ялганга тотты һҽм Аллаһуга итагать 

итүдҽн баш тартты. 

92|17|Аллаһудан куркып гҿнаһтан сакланучы тҽкъва кеше, ул уттан ягада, 

читтҽ булыр. 

92|18|Ул тҽкъва кеше малын Аллаһ күрсҽткҽн урыннарга бирер, гҿнаһтан 

пакьлҽнмҽк нияте белҽн. 

92|19|Бит Аллаһ хозурыңда һичкемгҽ сҽваб вҽ нигъмҽт юк. 

92|20|Мҽгҽр сҽваб вҽ нигъмҽтлҽр бирелер, ахирҽт ҿчен кыла торган 

гамҽллҽрен фҽкать Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ һҽм Аллаһ кушканча гына кылган 

тҽкъва кешегҽ. 

92|21|Вҽ андый кеше тиздҽн Аллаһ биргҽн җҽннҽт нигъмҽтлҽреннҽн разый 

булыр. 

93|1|Тҿшкҽ хҽтле булган вакыт белҽн ант" итҽм. 

93|2|Вҽ тҿн белҽн ант итҽм, һҽркайчан ул тҿн караңгылыгы белҽн һҽрнҽрсҽне 

капласа. 

93|3|Ий Мухҽммҽд г-м, Раббың сине ташламады һҽм сиңа ачуланмады да. 

(Яһүдлҽр беркҿнне Мухҽммҽд г-мнҽн Зүл карнҽен вҽ асъхаб каһҽф хҽбҽрен һҽм 

рух рҽвешене сорадылар. Мухҽммҽд г-м аларга: "Иртҽгҽ җавап бирермен", 

диде, лҽкин, Аллаһ телҽсҽ димҽде. Шуннан соң вҽхий киселде, берничҽ 

вакытлар Җҽбраил фҽрештҽ иңмҽде. Шул вакытта мҿшриклҽр: "Мухҽммҽдне 

Раббысы ташлады һҽм аңа ачуланды", – диделҽр. Бу сүрҽ шул хакта инде.) 

93|4|Сиңа, ҽлбҽттҽ, ахирҽт дҿньядан хҽерлерҽкдер. (Ягъни Аллаһ сине патша 

кылмады һҽм сине миллиардер да кылмады, чҿнки болар һҽммҽсе бетҽ торган 

нҽрсҽлҽр. Бҽлки сиңа Раббың дҽрҽҗҽсе мҽңгегҽ кала торган пҽйгамбҽрлекне 

бирде.) 

93|5|Вҽ тиздҽн сиңа Раббың ҿмет иткҽнеңне һҽм сораганыңны бирер дҽ, син 

Аның биргҽненнҽн разый булырсың. 

93|6|Ҽйҽ Раббың сине ятим хҽлендҽ табып тҽрбия урынын насыйп итмҽдеме? 

(Атасы белҽн бертуган кардҽше Ҽбү Талиб тҽрбиялҽп үстерде.) 

93|7|Дҽхи Раббың сине пҽйгамбҽр булганчы хак диннҽн адашучы табып, аннары 

туры юлга күндерде түгелме? 

93|8|Дҽхи Раббың сине бик фҽкыйрь табып, аннары сине бай кылды түгелме? 

93|9|Башта үзең ятим булгач, ятимгҽ золым итмҽ, какма, сукма – бҽлки 

хҿрмҽтлҽ. 

93|10|Һҽм синнҽн сораучыга каты мҿгамҽлҽ кылма, ни сораса да җавап бир 

һҽм телҽген үтҽ. 



93|11|Һҽм Раббыңның нигъмҽте булган шҽригать хҿкемнҽрен кешелҽргҽ ҿйрҽт 

һҽм сҿйлҽп тҿшендер! Чҿнки шҽригатьне белмҽгҽн кешелҽр Аллаһуның ґҽзабына 

ашыгалар. Ҽ син аларны җҽннҽткҽ кызыктыр һҽм чакыр! 

94|1|Ҽйҽ Мухҽммҽд г-м синең күкрҽгеңне ачмадыкмы һҽм иман, хикмҽт белҽн 

күңелеңне йомшак кылмадыкмы. 

94|2|Вҽ синнҽн авыр йҿкне тҿшердек түгелме. 

94|3|Ул авырлык аркаларыңны авырттыра иде түгелме. 

94|4|Һҽм синең исемеңне кешелҽр арасында мактаулы зекер белҽн дҽрҽҗҽгҽ 

күтҽрдек түгелме? 

94|5|Дҿреслектҽ файдалы булган җиңеллек авырлыктан соң 

94|6|Дҿреслектҽ авырлыктан соң гына файдалы җиңеллек табыла. 

94|7|Бер хҽерле эштҽн бушансаң, икенче хҽерле эшне эшлҽргҽ тырыш. 

94|8|Һҽм Раббыңның рҽхмҽтенҽ кызык, Раббыңа таба ашык, һҽм һҽрвакыт Ул 

риза булачак хҽерле эшлҽр белҽн мҽшгуль бул! 

95|1|Инҗир җимеше илҽ ант итҽм вҽ зҽйтүн агачы белҽн. 

95|2|Вҽ мүбарҽк Тур тавы белҽн ант итҽм. 

95|3|Вҽ ошбу иминлек шҽһҽре Мҽккҽ белҽн ант итҽм. 

95|4|Тҽхкыйк, Без адҽм баласын күркҽмрҽк сурҽттҽ халык кылдык. (халык 

кылу – бар итү мҽгънҽсендҽ) 

95|5|Соңра ул итагатьсез кире кешене, ахирҽттҽ түбҽннҽрнең түбҽненҽ 

кайтардык, ягъни җҽһҽннҽмгҽ. (Түбҽннҽрнең түбҽненҽ кайтарылачак кешелҽрне 

белергҽ һҽм алар җҿмлҽсеннҽн булудан сакланырга кирҽк! Алар кҽферлҽр, 

мҿшриклҽр, хаксыз золым итүче залимнҽр, бозык вҽ пычрак эшне эшлҽүче 

фасыйклар, рыячылар, сихерчелҽр, багучылар, бидеґҽтчелҽр, мал җыючы бик 

саран байлар, ышанып та дин тотмаучылар, тҽкҽбберлҽр, хҽмер эчүчелҽр, 

зина кылучылар, хаксыз кеше үтерүчелҽр, гомумҽн Коръҽн белҽн гамҽл 

кылмаучылар: куҽтле вакытларында тҽүбҽ итеп, Коръҽн белҽн гамҽл кылып 

тҿзҽлмҽсҽлҽр – һҽммҽсе болар җҽһҽннҽмгҽ керҽчҽклҽр.) 

95|6|Мҽгҽр иман китереп Аллаһуга вҽ расүлгҽ итагать иткҽн, гҿнаһлардан 

сакланып изге гамҽллҽр кылган кешелҽрне генҽ түбҽннҽрнең түбҽненҽ 

тҿшермибез, аларга һич киселми, кимеми торган мҽңгегҽ җҽннҽт 

нигъмҽтлҽредер. 

95|7|Ий имансыз кире кеше, Коръҽннең ачык вҽ кҿчле дҽлиллҽре соңында сине 

нҽрсҽ мҽҗбүр итҽ ахирҽттҽ булачак хисап вҽ ґҽзаб кҿнен инкяр итҽргҽ? 

95|8|Ҽйҽ Аллаһ хҿкем итүчелҽрнең гадел хҿкем итүчерҽге түгелме? Барча 

кешене гаделлек белҽн хҿкем итмҽсме? 

96|1|Ий Мухҽммҽд г-м Коръҽнне укы һҽрнҽрсҽне халык кылучы Раббың исеме 

илҽ! 

96|2|Ул халык кылды кешене оешкан каннан. 

96|3|Укыгыл, синең Раббың – Аллаһ бик хҿрмҽтле вҽ юмарттыр. 

96|4|Ул – Аллаһ калҽм белҽн язуны ҿйрҽтте. 

96|5|Кешегҽ белмҽгҽн нҽрсҽлҽрен ҿйрҽтте. 

96|6|Юк, Без кеше ҿчен никадҽр мҽрхҽмҽтле һҽм юмарт булсак та, тҽхкыйк 

кеше Без куйган чиктҽн үтҽдер, аннары азып адашадыр. 

96|7|Үзен Аллаһуга мохтаҗ түгел дип белеп. (Ҽлбҽттҽ, кеше дҿньяда һҽм 

ахирҽттҽ Аллаһуга мохтаҗ икҽнен белсҽ, һич Аллаһуга каршылык кыла алмый. 

Фҽкать Аллаһуга үзенең мохтаҗ икҽнлеген белмҽгҽн кеше Аллаһуга карышып 

Аңа дошман буладыр, аннары җҽһҽннҽмгҽ китҽ.) 

96|8|Тҽхкыйк җҽза ҿчен кыямҽт кҿнне кубарылып кайту Раббыңадыр. 

96|9|Ҽйҽ күрдеңме, берҽүнең намаз укучыны намаздан тыюы тиешме, яхшы 

эшме? 

96|10|Ул Аллаһ колы – Мухҽммҽд г-м үзенең, иң зур бурычын үтҽү ҿчен намаз 

укыганда? 



96|11|Ҽйҽ ул намаз укучы Аллаһ колын намаз укудан тыю дҿресме, ул 

һҽркемгҽ яхшылыкны гына телҽүче һҽм хак туры юлда булса да. 

96|12|Ҽйҽ ул Аллаһ колын намаз укудан тыю дҿрес булырмы, ул кешелҽрне 

Аллаһудан куркырга һҽм гҿнаһлардан сакланып изге гамҽллҽр кылырга ҿндҽсҽ 

дҽ? (Ҽбү Җҽһел бервакытны, ҽгҽр Мухҽммҽднең сҽҗдҽ кылганын күрсҽм, 

ҽлбҽттҽ, башын кисҽчҽкмен, дип вҽгъдҽ кылды, һҽм Мухҽммҽднең сҽҗдҽ 

кылганын күргҽч, телҽген үтҽргҽ ашыгып килде лҽкин барып җитмичҽ, барча» 

ҽгъзалары калтыраган хҽлдҽ кире китте. Иптҽшлҽре: сиңа ни булды, дип 

сорадылар, ул: минем белҽн Мухҽммҽд арасында уттан дивар килеп чыкты аз 

гына янмыйча калдым, диде.) 

96|13|Ҽйҽ ул намаздан тыючы кҽфер, үзе Аллаһ китабы Коръҽнне ялган дисҽ 

дҽ һҽм Раббысына итагать итүдҽн вҽ Аңа гыйбадҽт кылудан баш тартса да, 

намаздан тыямы, намаздан тыярга үзен хаклы саныймы? 

96|14|Ҽйҽ намаздан тыючы ул кҽфер белмиме Аллаһуның һҽркемне күргҽнен? 

96|15|Юк, алай кирҽкмҽс, намаздан тыю ни кабахҽт эшдер, ҽгҽр ул бу 

эшеннҽн туктамаса, ҽлбҽттҽ, маңгай чҽченнҽн тотып җҽһҽннҽмгҽ ҿстерҽрбез. 

96|16|Һҽр эшне хата, ялганчы һҽм зур гҿнаһ кылучының маңгай чҽченнҽн 

ҿстерҽрбез. (Ул кҽфер минем дусларым күп, дип мактанды.) 

96|17|Ул намаздан тыючы кҽфер, чакырсын үзенең ярдҽмчелҽрен! 

96|18|Без тиздҽн ґҽзаб фҽрештҽлҽрен чакырырбыз, аларны җҽһҽннҽмгҽ 

ҿстерҽрбез. 

96|19|Юк, кирҽкмҽс, намаздан тыю бик яман кабахҽт эштер, аңа итагать итмҽ 

сүзенҽ колак салма, сҽҗдҽ кыл, намаз укы һҽм Аллаһуга ятсын булуны кҽсеп 

ит! (Беренче иңгҽн бу сүрҽдҽ үк Аллаһ намаз укырга ҽмер бирде. Чҿнки 

намаздан башка иман да, дин дҽ юк. Намаз – диннең йҿрҽге һҽм башыдыр.) 

97|1|Тҽхкыйк Без Коръҽнне иңдердек кадер кичендҽ. 

97|2|Сиңа кадер кичнең Шҽрафҽтен вҽ аның хикмҽтен нҽрсҽ белдерде? 

97|3|Кадер киче, мең айдан да хҽерлерҽк сҽвабы, мең ай кылган гыйбадҽттҽн 

артыгырактыр. 

97|4|Кадер кичендҽ Җҽбраил һҽм башка фҽрештҽлҽр иңҽрлҽр Раббыларының 

телҽге илҽ һҽр кешегҽ билгелҽнгҽн бер еллык тҽкъдир белҽн. 

97|5|Кадер кичендҽ намаз, Коръҽн укып рузҽ тоткан мҿэминнҽргҽ фҽрештҽлҽр 

Аллаһудан сҽлам укырлар. Кадер киченең дҽвамы кояш баеганнан башлап таң 

атканга чаклыдыр. (Коръҽн рамадан аенда кадер кичендҽ бердҽн дҿнья күгенҽ 

Җҽбраил фҽрештҽгҽ иңдерелде. Аннары Җҽбраил г-м кирҽк саен аять-аять 

пҽйгамбҽргҽ китереп торды.) 

98|1|Китаби кҽферлҽр һҽм китапсыз мҿшриклҽр, кҿферлеклҽреннҽн 

аерылмадылар, хҽтта хакның хаклыгын вҽ батылның батыллыгын ачык аңлатучы 

вҽ хакны батылдан ачык аеручы Коръҽн килгҽнгҽ чаклы. 

98|2|Ул аңлатма Аллаһудан килгҽн рҽсүлнең Коръҽн аятьлҽрен укымаклыгыдыр, 

ул аятьлҽр батылдан (ялганнан) ґҽзабтан пак булган һҽм сҽхифҽлҽрдҽ 

язылган Коръҽн. 

98|3|Ул сҽхифҽлҽрдҽ һич үзгҽрми торган хҿкмий аятьлҽр бардыр. Алар хакны 

сҿйлҽүче һҽм үзгҽрүдҽн пак (Коръҽн иңгҽч кҽферлҽр һҽм мҿшриклҽр, Коръҽнне 

кабул итеп мҿселман булдылар. Хҽзер дҽ ул эш дҿньяда дҽвам итҽ). 

98|4|Ул китабий кҽферлҽр, бер-берсеннҽн аерылмадылар тҿрле мҽзһҽблҽргҽ 

бүленмҽделҽр мҽгҽр үзлҽренҽ пҽйгамбҽр килеп хак динне ҿйрҽтеп бер генҽ 

юлны ачык күрсҽткҽннҽн соң аерылдылар. 

98|5|Китаплары белҽн гамҽл кылмыйча кҽфер булган яһүдлҽр һҽм насаралар, 

Аллаһ тарафыннан боерылдылар, Аллаһ ризалыгы ҿчен генҽ Ислам динен 

тотарга, Аллаһуга гына гыйбадҽт кылырга һҽм Аңа итагать итҽргҽ, дҽхи 

намаз укырга, зҽкят бирергҽ, дҿреслектҽ хаклыкта таза торганнарның хак 

дине ҽнҽ шулдыр. 



98|6|Китапка ышанып та кҽфер булган кешелҽр һҽм китапка ышанмаучы 

кҽферлҽр алар җҽһҽннҽм утында мҽңге калучылардыр. Алар мҽхлукатнең иң 

явызырагыдыр. 

98|7|Тҽхкыйк иман китереп изге гамҽллҽр кылган хак мҿэминнҽр, 

мҽхлукларның яхшыларыдыр. 

98|8|Раббылары хозурында аларның җҽзасы Ґҽден исемендҽге җҽннҽтлҽредер, 

ул җҽннҽтлҽрнең асларыннан елгалар агадыр, алар анда мҽңге калырлар. 

Аллаһ алардан разый булды, һҽм алар да Аллаһудан разый булдылар. Бу 

дҽрҽҗҽлҽр Раббыларыннан курыккан хак мҿэминнҽргҽдер. 

99|1|Ҽгҽр җир үзенең селкенүе илҽ селкендерелсҽ. 

99|2|Вҽ җир үзенең эчендҽге үлеклҽрне, йҿклҽрне, хҽзинҽлҽрне чыгарса. 

99|3|Һҽм кеше ҽйтсҽ: "Ни булды бу җиргҽ", – дип. 

99|4|Шул кҿндҽ җир үзенең ҿстендҽ эшлҽнгҽн эшлҽрдҽн хҽбҽр бирер. 

99|5|Тҽхкыйк җирнең сҿйлҽмҽге Раббыңның аңа сҿйлҽ, дип ҽйтүе белҽндер. 

99|6|Ул кҿндҽ кешелҽр каберлҽреннҽн кубарылып хисап җиренҽ гамҽллҽренҽ 

күрҽ тҿрле фиркалҽргҽ бүленеп барырлар, дҿньяда кылган гамҽллҽренең 

җҽзасын күрмҽк ҿчен. 

99|7|Берҽү тузан бҿртеге хҽтле генҽ яхшылык кылган булса, аның җҽзасын 

күрер. 

99|8|Вҽ берҽү тузан бҿртеге хҽтле гҿнаһ эшлҽсҽ, аның җҽзасын күрер. 

100|1|Аллаһ юлында сугыш ҿчен сулуларын тавышландырып чабкучы атлар илҽ 

ант итҽм. 

100|2|Дагалары белҽн таштан ут чыгарып чабкучы атлар илҽ ант итҽм. 

100|3|Таң вакытында Аллаһ юлында сугыш ҿчен ашыгып чабкучы атлар белҽн 

ант итҽм. 

100|4|Ул атлар каты чабулары белҽн тузан күтҽрерлҽр. 

100|5|Вҽ бу атлы гаскҽр Исламга һҽм мҿселманнарга зарар итүче кҽфер 

кавеме арасына таң вакытында барып керделҽр, аларны туздырмак ҿчен. 

100|6|Тҽхкыйк кеше үзенең Раббысына вҽ Аның нигъмҽтлҽренҽ кҿфран нигъмҽт 

кылучыдыр, ягъни иман китермичҽ, Ислам динен кабул итмичҽ, үзен-үзе һҽлак 

итүчедер. 

100|7|Тҽхкыйк имансыз кеше үзенең имансызлыгына Аллаһуга каршы кылган 

эшлҽре белҽн гуаһдыр. 

100|8|Вҽ тҽхкыйк Аллаһудан курыкмаган кеше малны артык сҿйгҽнлеге ҿчен 

малга бик каты сарандыр. 

100|9|Ҽйҽ адҽм баласы белмиме белерлек, гакылы бар түгелме – кабердҽге 

үлеклҽр терелеп чыкканда һҽм, 

100|10|күкрҽктҽге игътикад, уй-фикерлҽр ачылганда. 

100|11|Ул кҿндҽ Раббылары аларның кылган эшлҽреннҽн хҽбҽрдар икҽнен? 

101|1|Катылыгы вҽ куркынычы белҽн җирне вҽ күклҽрне кагучы кыямҽт кҿне! 

101|2|Никадҽр каты куркынычлыдыр ул кыямҽт кҿне! 

101|3|Ул кыямҽт кҿненең катылыгы вҽ куркынычы ни дҽрҽҗҽдҽ икҽнлеген сиңа 

кем белдерде? 

101|4|Ул кҿндҽ кешелҽр каты куркуларыннан тузылган чикерткҽлҽр кеби 

тузылып таралып китҽлҽр, һҽм бер берсен күрмҽслҽр. 

101|5|Вҽ таулар буялган вҽ тетелгҽн йон кеби булырлар. 

101|6|Берҽүнең ягъни мҿселманның үлчҽүдҽ гҿнаһына караганда сҽвабы 

авырырак күберҽк булса. 

101|7|Ул мҿселман җҽннҽттҽ үзе разый булган рҽхҽт тормыштадыр. 

101|8|Вҽ бер мҿселманның үлчҽүдҽ сҽвабына караганда гҿнаһы авыр килсҽ 

ягъни яхшылыгына караганда яманлыгы күбрҽк булса. 

101|9|Аның анасы – мҽрхҽмҽтсез булган Һавийҽ исемле җҽһҽннҽм аңа урын 

булыр. 

101|10|Ул һавийҽнең нҽрсҽ икҽнен сиңа нҽрсҽ белдерде? 



101|11|Ул һавийҽ кыздырылган утдыр. 

102|1|Сезне ахирҽт ҿчен кирҽк булган гамҽллҽрдҽн гафил кылды, алдады, 

мҽхрүм итте, дҿнья малын күбҽйтү белҽн мактанышуларыгыз. 

102|2|Хҽттҽ үлеп кабергҽ кергҽнегезгҽ хҽтле алдануыгызны, дҽвам 

иттердегез. 

102|3|Юк, алданмагыз, ҽле дҿньяга алданып тыныч кына яшҽсҽгез дҽ, тиздҽн 

белерсез алданганыгызны! 

102|4|Янҽ ҽйтҽмен, ҽле тыныч кына йҿрсҽгез дҽ мҽңгегҽ алданганыгызны 

тиздҽн белерсез! 

102|5|Юк алданмагыз, ҽгҽр дҿньяга алданып ахирҽттҽн мҽхрүм калуның иң зур 

алдану икҽнен чын белү белҽн белсҽгез, ҽлбҽттҽ, дҿньяга һич тҽ алданмаган 

булыр идегез. 

102|6|Сез, ҽлбҽттҽ, җҽһҽннҽмне күрерсез. 

102|7|Соңрак аны якыннан ачык күрерсез. 

102|8|Соңра сезне ахирҽт гамҽленнҽн мҽхрүм иткҽн дҿнья нигъмҽтлҽреннҽн 

соралырсыз. Бит Аллаһ сезгҽ гакыл фикерне һҽм күз, колак, телне һҽм аяк-

кулны дҿньяда яшҽр ҿчен генҽ түгел, бҽлки ахирҽткҽ хҽзерлҽнер ҿчен биргҽн 

иде, шулай ук дҿнья байлыгын да ахирҽткҽ хҽзерлҽнү ҿчен кулланырга биргҽн 

иде. 

103|1|Замана, дҽвер, кич, икенде намазы, гасыр белҽн ант итеп ҽйтҽмен ки. 

103|2|Дҿреслектҽ адҽм баласы хҽсрҽттҽдер, кадерле гомерен дҿнья ҿчен генҽ 

ҽрҽм итеп зур зарарлануда, кимчелектҽдер. 

103|3|Мҽгҽр Коръҽн ҿйрҽткҽнчҽ дҿрес юл белҽн чын иман китереп Ислам динен 

кабул иткҽн, һҽрвакыт изге гамҽллҽр кылган, Коръҽн дҽлиллҽре белҽн, 

хактан һич тҽ аерылмаска бер-берсен ҿндҽшкҽн, һҽм тормыш вҽ дин 

мҽшҽкатьлҽренҽ, килгҽн тҿрле авырлыкларга, бҽла-казаларга сабыр итҽргҽ 

чыдамлы булырга бер-берсен ҿндҽшкҽн хак мҿэминнҽр генҽ зарарлануда, 

кимчелектҽ, хҽсрҽттҽ булмаслар. 

104|1|Үкенеч вҽ һҽлакҽтлектер һҽрбер сүз йҿртүче гайбҽтчегҽ. 

104|2|Ул гайбҽтче нинди юл белҽн булса да мал җыйды вҽ ул малны тиешле 

урынына бирмичҽ, саранлык белҽн яшереп саклады. 

104|3|Тҽхкыйк ул гайбҽтче саран, малы аны дҿньяда мҽңге калдырыр дип 

уйлыйдыр. 

104|4|Юк, үз башыңа бҽла булган малына таянмасын, ул ҽлбҽттҽ, җҽһҽннҽм 

утына ыргытылыр. 

104|5|Сиңа ул хҿтамҽне нҽрсҽ белдерде? 

104|6|Ул Аллаһуның кыздырылган утыдыр. 

104|7|Ул ут йҿрҽккҽ тҿшҽр, эчке ҽгъзаларны да кҿйдерер. 

104|8|Тҽхкыйк, ул ут аларга ишеклҽре биклҽнеп мҽхкҽм (нык) кылынгандыр. 

104|9|Уттан булган озын баганалар белҽн. 

105|1|Ҽй, Мухҽммҽд г-м күрмҽдеңме, синең Раббың фил иялҽреңҽ нинди җҽза 

биргҽнен? (Мухҽммҽд г-м туган елны Йҽмҽн вҽлисе Ҽбрҽһҽ, хаҗ кылуны 

Мҽккҽдҽн туктатып үзенең шҽһҽренҽ күчерү ҿчен Кҽгъбҽтүлланы җимереп юк 

итҽм, дип филле ґҽскҽр белҽн Мҽккҽгҽ килде. Лҽкин телҽгенҽ ирешҽ алмады, 

Аллаһ аларның ҿслҽренҽ таш яудырып һҽлак итте). 

105|2|Ҽйҽ Раббың аларның мҽкерлҽрен батыл кылып, тырышуларын бушка 

чыгарды түгелме? 

105|3|Вҽ һҽлак итмҽк ҿчен алар ҿстенҽ тҿркем-тҿркем кошлар җибҽрде. 

105|4|Кошлар аларны коелган таш белҽн атарлар. 

105|5|Аларны тапталган, чҽйнҽлгҽн салам кеби кылды. 

106|1|Кураеш кабилҽсенең ҿлфҽтлҽнүенҽ ґҽҗҽблҽнегез. 

106|2|Аларның җҽй һҽм кыш кҿннҽрендҽ сҽүдҽ белҽн сҽфҽрдҽ йҿрүлҽрендҽ 

ҿлфҽтлҽнүлҽренҽ ґҽҗҽблҽнегез! (Кураеш җҽй бер мҽртҽбҽ, кыш бер мҽртҽбҽ 



Шамга йҽ Йҽмҽнгҽ сҽфҽр итҽлҽр иде, сҽфҽрлҽре Аллаһ ярдҽме илҽ уңышлы 

булып Мҽккҽ халкын ризык белҽн тҽэмин итеп торалар иде). 

106|3|Алар иман китереп ошбу Кҽгъбҽнең Раббысы булган Аллаһга гыйбадҽт 

кылсыннар һҽм Аның биргҽн нигъмҽтлҽренҽ шҿкер итсеннҽр. 

106|4|Ул – Аллаһ аларны ачлыктан коткарып тук кылды, һҽм аларны һҽртҿрле 

куркынычлардан имин кылды. 

107|1|Ҽйҽ син хисаб вҽ җҽза кҿнен, кыямҽтне ялганга тоткан кешене 

күрдеңме? 

107|2|Ул ялганчы ятимне кагар, аңа золым итҽр. 

107|3|Үзене һҽм башкаларны кызыктырмас фҽкыйрьлҽргҽ аш вҽ садака бирергҽ. 

107|4|Ни үкенеч вҽ һҽлакҽтлек ихлассыз намаз укучыларга. 

107|5|Алар намазларыннан гафиллҽр, вакытында укымаслар һҽм намазның 

рүкеннҽрен хҿрмҽт кылмаслар, намазларының вакытыннан кичегүенҽ 

кайгырмаслар. 

107|6|Ҽле алар укыган намазларын да рия белҽн укырлар, ягъни кеше 

күргҽндҽ укый, кеше күрмҽгҽндҽ укымый. 

107|7|Ул рияче тиешле садакаларны бирмҽс һҽм тормыш ҽйберлҽрен вакытлыча 

биреп тормас. 

108|1|Ий Мухҽммҽд г-м, тҽхкыйк, Без сиңа күп хҽерле нҽрсҽлҽр бирдек. 

Ягъни пҽйгамбҽрлек дҽрҽҗҽсен, зур белем, күркҽм холык һҽм ахирҽттҽ кҽүсҽр 

елгасын бирдек, ул елга сиңа һҽм ҿммҽтеңҽ хасдыр. 

108|2|Раббың ризалыгы ҿчен намаз укыгыл һҽм ятимнҽрне вҽ фҽкыйрьлҽрне 

ашатыр ҿчен корбан чал! 

108|3|Тҽхкыйк, сине ҽбетҽр дип кимсетүче дошманың үзе ҽбетҽрдер – нҽселе 

бетүчедер. (Мухҽммҽд г-мнең ир балалары үлеп бетүлҽре сҽбҽпле мҿшриклҽр, 

Мухҽммҽднең ир балалары калмый, нҽселе бетҽ, койрыксыз дип кҿлгҽннҽр. Бу 

сүрҽ шул хакта инде. Мухҽммҽд г-мнең нҽселе дҽ һҽм ҿммҽте дҽ бетмҽде). 

Бервакыт мҿшриклҽр пҽйгамбҽр алдына килеп: "Ий Мухҽммҽд син безнең 

сынымнарыбызга бераз вакыт гыйбадҽт кыл, без дҽ сннең Раббыңа бераз вакыт 

гыйбадҽт кылырбыз. Ҽгҽр синең динең яхшы булып чыкса, без сиңа иярербез, 

ҽгҽр безнең динебез яхшы булып чыкса, син безгҽ иярерсең", – диделҽр. Бу 

сүрҽ шул хакта иңде. 

109|1|Ий Мухҽммҽд г-м ҽйт: "Ий сез кҽферлҽр, иман китермҽгҽн кешелҽр! 

109|2|Сез гыйбадҽт кыла торган сынымнарга мин гыйбадҽт кылмыймын. 

109|3|Һҽм сез дҽ мин гыйбадҽт кыла торган Аллаһуга гыйбадҽт кылмыйсыз. 

109|4|Вҽ мин сезнең гыйбадҽт кыла торган сынымнарыгызга гыйбадҽт кылучы 

түгелмен. 

109|5|Вҽ сез мин гыйбадҽт кыла торган Аллаһуга гыйбадҽт кылучы түгелсез. 

109|6|Сезнең батыл ялган динегез үзегезгҽ булсын, вҽ минем хак динем 

үзебезгҽ булсын! 

110|1|Ҽгҽр Ислам диненҽ вҽ мҿселманнарга Аллаһудан ярдҽм килсҽ вҽ 

шҽһҽрлҽр хосусан Мҽккҽ шҽһҽре кебек мҿселманнар кулына үтсҽ, 

110|2|шул вакытта күрерсең кешелҽрне, тҿркем-тҿркем булып Аллаһ дине 

Исламга керерлҽр. 

110|3|Раббың булган Аллаһуны һҽр кимчелектҽн пакь дип белеп һҽм мактап 

тҽсбих ҽйт, намаз укы һҽм Аңардан ярлыкауны телҽ, сора! Дҿреслектҽ Ул 

тҽүбҽне кабул итеп гҿнаһларны гафу кылучыдыр. 

111|1|Ҽбү Лҽһҽбнең ике кулы корысын һҽм һҽлак булсын! Һҽм һҽлак тҽ булды! 

(Ҽбү Лҽһҽбнең исеме Габдул Ґҽзи булып Габдул Мутталлибнең угълы, вҽ 

Мухҽммҽд г-мнең атасы белҽн бертуган кардҽшедер. Мухҽммҽд г-мнең иң зур 

дошманы иде, үзе һҽм хатыны һҽрвакыт пҽйгамбҽргҽ һҽм мҿселманнарга зарар 

тидерергҽ тырыштылар). 

111|2|Аңа ґҽзабтан котылырга малы һҽм кҽсеп иткҽн нҽрсҽлҽре һич файда 

бирмҽде. 



111|3|Тиздҽн ул Ҽбү Лҽһҽб ялкынлы утка кереп янар. 

111|4|Дҽхи хатыны да утка керер утын күтҽргҽн хҽлдҽ. 

111|5|Ул хатынның муенында хҿрмҽ мунчаласыннан булган бау бардыр. 

112|1|Ҽйт: ҽй Мухҽммҽд: "Ул – Аллаһ һич, тиңдҽше вҽ охшашы булмаган ялгыз 

бер генҽ Аллаһудыр. 

112|2|Һичнҽрсҽгҽ, һичбер мҽхлукка ихтыяҗы юк бҽлки һҽр мҽхлукның хаҗҽтен 

үтҽүче Аллаһудыр. 

112|3|Ул һичкемне тудырмады һҽм һичкемнҽн тудырылмады. 

112|4|Вҽ һичкем Аңа тиң булмады. (Мҿшриклҽргҽ ошбу сүрҽне укып 

тҿшендерергҽ кирҽк!) 

113|1|Ҽйт, ҽй Мухҽммҽд, "Мин сыенамын таңның Раббысы Аллаһу тагалҽгҽ 

күренеп вҽ күренмичҽ килҽ торган һҽртҿрле зарарлардан. 

113|2|Бар кылынган, яратылган һҽр мҽхлукның нинди булса да зарарыннан. 

113|3|Вҽ караңгы тҿннең зарарыннан сыгынамын, һҽркайчан караңгылыгы белҽн 

җир ҿстен капласа. 

113|4|Дҽхи сихыр – ырым тҿеннҽренҽ тҿкерүче ҿрүче сихерче хатыннар 

явызлыгыннан, зарарыннан сыгынамын. 

113|5|Һҽм кҿнче дошманның авызлыкларыннан, зарарларыннан сыенамын, 

һҽркайчан ул кҿнчелек ачуы белҽн зарар тидерергҽ телҽсҽ. 

114|1|Ҽйт: "Кешелҽрнең Раббысы булган Аллаһуга сыгынамын. 

114|2|Кешелҽрнең патшасы булган Аллаһуга сыгынамын. 

114|3|Кешелҽрнең гыйбадҽт кыла торган Илаһҽсе булган Аллаһуга сыгынамын. 

114|4|Чигенҽ-чигенҽ сҽваблы эштҽн тыеп, гҿнаһлы эшкҽ ҿндҽп вҽсвҽсҽ кылучы 

ханнҽснең зарарыннан. 

114|5|Ул ханнҽс кешелҽрнең күңеленҽ явызлыкны саладыр. 

114|6|Ул ханнҽс җеннҽрдҽн дҽ һҽм кешелҽрдҽн дҽ бардыр. (Ягъни җеннҽрнең 

һҽм адҽмнҽрнең яманлыкларыннан явызлыкларыннан сыенамын. Зарар 

телҽүчелҽрнең зарарыннан һҽрвакыт Аллаһуга сыенып йҿрү – һҽр мҿселманга 

ляземдер.) 
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